
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

 

Edital nº 001/2020 – Monitoria da disciplina GCC 1060 - Geomorfologia 

 

De conformidade com a resolução nº 020/96, e demais normas em vigor, 

abrem-se as inscrições para o preenchimento de vaga para aluno (a) monitor (a) 

do Departamento de Geociências, Centro de Ciências Naturais e Exatas da 

Universidade Federal de Santa Maria. 

 

Normas Gerais 

 

01. Cronograma 

Inscrições  29/10/2020 à 03/11/2020 

Avaliação dos Candidatos (as) 04/11/2020 

Resultado Parcial 04/11/2020 

Período de Recursos 05/11/2020 

Resultado Final 06/11/2020 

 

 

02. As inscrições serão recebidas no período de 29/10/2020 à 03/11/2020, 

via e-mail (asccoti2@gmail.com), onde o candidato (a) deverá enviar em 

anexo: o Histórico Escolar fornecido pelo DERCA; e Carta de Intenção, 

ambos os arquivos devem ser enviados em *.PDF. Inscrições incompletas 

e/ou em desacordo, serão automaticamente indeferidas. 

 

03. Total de vagas: 01 vaga. 

 

04. O candidato (a) deve ter em seu Histórico Escolar, Média igual ou superior 

a 7,0 (sete) na disciplina de Geomorfologia e ser aluno do curso de 

licenciatura ou bacharelado em geografia da Universidade Federal de 

Santa Maria.  

 

05. Todo (a) Candidato (a) deverá, independente do número de  

vagas/inscritos submeter-se a um exame de seleção e/ou habilitação 

realizado pelo professor responsável pela disciplina no período 2020/2. 

 



06. A seleção ocorrerá através da análise da carta de intenção e de 

entrevista via Google Meet. As entrevista ocorrerão no dia 04/11/2020 

no período da manhã. A entrevista terá duração máxima de 10 minutos 

o horário será combinado entre o professor responsável pela disciplina e 

o (a) candidato (a) via e-mail. Para ser aprovado o candidato deverá ter 

nota igual ou superior a 7,0 (sete) no processo seletivo. 

 

07. O Resultado Parcial será enviado via e-mail para todos os inscritos no 

processo seletivo de monitor de Geomorfologia 2020/2, no dia 

04/11/2020. 

 

08. O resultado final será enviado via e-mail para todos os inscritos no 

processo seletivo de monitor de Geomorfologia 2020/2, no dia 

06/11/2020. 

 

09. O monitor exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício 

com a instituição, em regime de 08 (oito) à 12 (doze) horas semanais de 

trabalho efetivo. 

 

 

10. Enquanto no exercício de suas funções, o (a) Monitor (a) receberá Bolsa 

remunerada, cujo valor será fixado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 

11. A bolsa de monitoria não poderá ser acumulada com Bolsa de Estágio 

Acadêmico e/ou Extensão e/ou pesquisa. 

 

 

12. Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail: asccoti2@gmail.com. 

 

 

 

Prof. Dr. Anderson Augusto Volpato Sccoti 

Responsável pela GCC – 1060 Geomorfologia (2020/2) 

 

Santa Maria, RS – 29 de outubro de 2020 


