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EDITAL DESSO 
SELEÇÃO DE BOLSA MONITORIA 

 
O Departamento de Serviço Social (DESSO) faz saber aos interessados que estão abertas as 
inscrições para o processo seletivo de Monitoria para o primeiro semestre letivo de 2021, para a 
disciplina: 
 
1. Informações 
 

Disciplina Professor(es) Orientador(es) Curso Nº de Vaga 

Teoria Social e Serviço Social 
III 

Marlon Garcia da Silva Serviço 
Social 

1 

 
 

a) Considerando os períodos de aula previstos no calendário acadêmico referente a 2021/1, 
as bolsas de monitoria, cujo valor mensal é de R$300,00 (trezentos reais) serão pagas da 
seguinte forma: 
 
- Uma bolsa (R$300,00) referente ao mês de outubro/2021; 
- Uma bolsa (R$300,00) referente ao mês de novembro/2021; 
- Meia bolsa (R$150,00) referente ao mês de dezembro/2021; 
- 1/4 bolsa (R$75,00) referente ao mês de janeiro/2022. 
 

b) O pagamento da bolsa mensal será efetuado sempre no mês subsequente ao da realização 
das atividades da monitoria, com base na frequência atestada junto ao Sistema de Controle 
de Bolsistas/UFOP.  
 

c) Carga horária a cumprir: 15 (quinze) horas semanais em atividades previstas no projeto de 
monitoria, sendo no mínimo 10 (dez) horas exclusivamente para atendimento direto aos 
alunos usuários da monitoria. 

d) É permitido ao discente o vínculo a apenas uma monitoria por semestre letivo, seja ela 
voluntária ou remunerada. 

e) É vedado ao discente o acúmulo de bolsas remuneradas, salvo as cedidas pelos Programas 
de Assistência Estudantil da UFOP. 

 
2. Requisitos: 

 
a) ter concluído a(s) disciplina(s) objeto da seleção ou disciplina(s) equivalente(s) a ela(s), 

com nota igual ou superior a 7,0 (sete); 
b) ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para o desenvolvimento das 

atividades de monitoria, além dos horários regulares de suas aulas; 
c)  Não usufruir de qualquer outro tipo de bolsa (com exceção das bolsas dos Programas 

de Assistência Estudantil da UFOP) ou desenvolver atividade remunerada para a qual já 
exista alguma legislação restritiva na UFOP.  
 

3. Inscrições: 
 

a) 05/10/21 
b) Local: pelo e-mail: marlon.silva@ufop.edu.br 

 
4. Documentação: 

 

mailto:marlon.silva@ufop.edu.br
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Histórico escolar com autenticação digital. 
 

5. Critério para avaliação: 
 
Análise do histórico escolar. 
Análise da carta de intenção. 
 

6. Avaliação: 
 
Enviar carta de intenção para marlon.silva@ufop.edu.br, explicitando: as razões/ interesse na 
monitoria, no conteúdo da disciplina, e a disponibilidade de tempo. 
 
O resultado será divulgado no dia 06/10/21. 

Mariana, 04 de outubro de 2021. 
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