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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA GRADUAÇÃO / 2023

 

DISCIPLINAS: ENE045 - Laboratório de Eletrotécnica

  

O Departamento de Energia Elétrica da Unidade Faculdade de Engenharia faz público o processo de seleção para o
Programa de Monitoria (Ano le�vo: 2023) da disciplina acima indicada, para preenchimento de 2 vaga(s) para
monitores bolsistas, de acordo com as Resolução nº 123/2016 do Conselho Setorial de Graduação.

 

INSCRIÇÃO

Poderão inscrever-se os(as) candidatos(as) que atenderem aos seguintes critérios:

1 - Estar regularmente matriculado em um dos Cursos de Graduação em Engenharia Elétrica (Eletrônica, Automação e
Robó�ca, Potência, Telecomunicações e Energia);

2 - Ter disponibilidade de 06 horas semanais, conforme estabelecido no Projeto e no Edital de Seleção;

3 – Estar aprovado(a) nas disciplinas de Lab. de Eletrotécnica (ENE045), Circuitos I (CEL033) e Circuitos II (CEL034).
Desejável já estar aprovado(a) na disciplina de Instalações Elétricas (ENE082).

 

Para a inscrição, os procedimentos são:

1 - Preencher e enviar obrigatoriamente o formulário online do link abaixo, prestando todas as informações e arquivos
solicitados

      h�ps://forms.gle/i6ahJF4s2gZMDskL6

2 - Acompanhar no site do LET abaixo a confirmação após o término do prazo das inscrições

      h�ps://www.u�f.br/let/monitoria/selecao-2023/

O prazo para inscrições começa no dia 21/03/2023 (terça), às 12h, e termina no dia 24/03/2023, às 18h. O
procedimento de inscrição será única e exclusivamente na modalidade online.

Em caso de dúvidas, envie mensagem para lab.let@u�f.br.

 

VIGÊNCIA DO EDITAL

O edital terá vigência de 1 semestre le�vo, prorrogada automa�camente por mais 1 semestre na ausência de novo
edital.

 

PROCESSO DE SELEÇÃO

A seleção constará das seguintes etapas: 

 

1ª – Classificatória/Eliminatória: Análise dos documentos do Histórico Escolar e do Curriculum Vitae dos(as)
candidatos(as) pela banca de professores orientadores do LET. Nesta etapa os documentos serão analisados,
observando o desempenho acadêmico e o perfil/experiência adequados ao LET.  Será atribuída uma nota de 60 a 100 a
cada candidato(a). Os seis (6) - 3 vezes o número de vagas para monitoria - mais bem classificados pela banca seguirão
para a segunda etapa. Caso o número de inscritos seja igual ou menor a seis (6), todos seguirão para a segunda etapa.

https://forms.gle/i6ahJF4s2gZMDskL6
https://www.ufjf.br/let/monitoria/selecao-2023/
maito:lab.let@ufjf.br
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O resultado com os seis classificados será disponibilizado na página do LET (h�ps://www.u�f.br/let/monitoria/selecao-
2023/). Critérios: desempenho acadêmico e perfil/experiência adequados ao LET.

 

2ª – Classificatória/Eliminatória: Convocação dos seis (6) selecionados na primeira etapa, através do e-mail cadastrado
pelo(a) candidato(a) na inscrição para entrevista. Nas datas e horários previstos na convocação enviada, serão
realizadas uma prova prá�ca e uma entrevista com cada um dos seis (6) candidatos(as) selecionados. O conteúdo da
prova prá�ca abrange o que está na ementa e no plano de curso 2022.1 da disciplina ENE045, que estará disponível na
página do LET (www.u�f.br/let), no menu Monitoria. A prova prá�ca (NOTA1) e a entrevista (NOTA2) valerão 100 pontos
cada uma. A nota final (NOTA_FINAL) será calculada da seguinte forma:

 

NOTA_FINAL  =  0,7xNOTA1  +  0,3xNOTA2

 

No caso de algum dos(a) candidatos(as) �rar nota zero na prova prá�ca, este será eliminado e a banca, se julgar
necessário, poderá convocar candidato(a) não classificado na primeira etapa (seguindo a ordem estabelecida) para
par�cipar da segunda etapa em nova data e horário. Os seis (6) candidatos(as) da segunda etapa serão classificados em
ordem decrescente da nota final, sendo convocados os dois (2) candidatos(as) melhor classificados para ocuparem as
duas (2) vagas de monitoria. Caso algum dos dois (2) candidatos(as) melhor classificados venham a desis�r das vagas,
serão imediatamente convocados os candidatos(as) classificados entre terceiro e sexto, seguindo sempre a ordem de
classificação final.

 

A divulgação das etapas e do resultado final do processo de seleção será sempre feita na página do LET
(h�ps://www.u�f.br/let/monitoria/selecao-2023/), dando publicidade à classificação final dos seis (6) candidatos(as)
após o término da segunda etapa. Os critérios para desempate  definidos para a classificação final são: (i) maior IRA; (ii)
maior nota na disciplina ENE045; (iii) maior nota na disciplina CEL033; (iv) maior nota na disciplina CEL034.

 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS

 

INSCRIÇÃO

PERÍODO: De 21 de março (12h) a 24 de março (18h) de 2023.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: h�ps://forms.gle/i6ahJF4s2gZMDskL6

 

SELEÇÃO

DATA/HORÁRIO: 

     1ª Etapa: 27 e 28 de março de 2023. Resultado dia 28, após 18h.

     2ª Etapa: 29 e 30 de março de 2023. Horários a serem definidos na convocação dos seis (6) selecionados.

ENDEREÇO ELETRÔNICO ou LOCAL:   

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA  SELEÇÃO

DATA/HORÁRIO: 30 de março de 2023, após às 12h.

ENDEREÇO ELETRÔNICO ou LOCAL: h�ps://www.u�f.br/let/monitoria/selecao-2023/

 

 

https://www.ufjf.br/let/monitoria/selecao-2023/
http://www.ufjf.br/let
https://www.ufjf.br/let/monitoria/selecao-2023/
https://forms.gle/i6ahJF4s2gZMDskL6
https://www.ufjf.br/let/monitoria/selecao-2023/
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Juiz de Fora, 20 de março de 2023.

 

 

RICARDO MOTA HENRIQUES

 Professor Orientador

 

LUÍS HENRIQUE LOPES LIMA

Professor Orientador

 

Guilherme Marcio Soares

 Chefe do Departamento

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mota Henriques, Professor(a), em 20/03/2023, às 16:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luis Henrique Lopes Lima, Professor(a), em 20/03/2023, às 16:25,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através do ícone
Conferência de Documentos, informando o código verificador 1193114 e o código CRC B3772743.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

