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EDITAL Nº 007/2021 
  

De conformidade com o Decreto Lei nº 85.862, de 31/08/81 e a Resolução 020/96 
que disciplina a Bolsa de Monitoria no âmbito da UFSM, encontram-se abertas no 
Departamento de Música as inscrições para preenchimento de vaga para aluno Monitor – 1º 
semestre de 2021 – para as disciplinas a seguir relacionadas: 
 

DISCIPLINA VAGAS 
TECLADO I e PIANO FUNCIONAL I  
Carga horária 12 horas. Pré-requisito: ter cursado as disciplinas de 
Pedagogia do Piano ou estar cursando Instrumento V, VI, VII ou VIII e 
ter obtido média igual ou superior a 7,00 em qualquer disciplina descrita 
acima. 
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 Somente poderão inscrever-se alunos que já tenham cursado uma das disciplinas 
descritas acima e que seja aluno matriculado no Curso de Música da UFSM. 
 As inscrições serão recebidas por e-mail no endereço vpvianna@uol.com.br no 
período de 31/05/2021 a 03/06/2021. Será considerado inscrito(a) o(a) candidato(a) que 
enviar e-mail com comprovante de ter obtido média igual ou superior a 7,00 (sete) nas 
disciplinas de Pedagogia do Piano ou estar cursando Instrumento V, VI, VII ou VIII e 
comprovante de matrícula atualizado. Pode ser anexado um printscreen no e-mail da 
inscrição. 

A seleção do monitor para a vaga pretendida se dará através da análise do histórico 
escolar e entrevista (que ocorrerá em horário a combinar com cada candidato inscrito).  

O resultado será enviado por e-mail aos candidatos até dia 09/06/2021. 
 

Da prorrogação do prazo de inscrições: Não havendo candidato inscrito no período, 
o prazo de inscrições permanecerá aberto por mais 5 (cinco) dias. 
 
  
 

Santa Maria/RS, 28 de maio de 2021. 
 

 
 

Prof. Dr. Cláudio Antonio Esteves 
- Diretor do CAL - 
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