
Matinhos, 09 de novembro de 2020. 

 

 

EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAD/CIPEAD/COAFE 

PROGRAMA EMERGENCIAL DE MONITORIA DIGITAL - APOIO AOS NTES 

 

O presente edital torna pública a seleção de 04 monitores/as (12 horas semanais) 

do Programa Emergencial de Monitoria Digital - Apoio aos NTEs: 

 

 

 

 

Poderão se candidatar os/as estudantes com matrículas ativas nos cursos de 

graduação da UFPR que:  

 

Informações gerais 

a) apresentem frequência regular e desempenho acadêmico satisfatório; 

b) tenham disponibilidade de 12h semanais para atividades de Apoio aos NTEs; 

c) possuam conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias 

digitais de comunicação e informação; 

d) disponha em seu domicílio de computador (desktop, notebook ou tablet, entre 

outros) e acesso à Internet em quantidade e qualidade necessárias para o desempenho 

adequado das suas atribuições; 

e) se aprovados e quando assim convocados, realizem, com o devido 

aproveitamento, os cursos e demais atividades formativas oferecidas pela 

PROGRAD/CIPEAD destinados aos estudantes participantes da monitoria digital. 

f) o valor das bolsas de monitoria será de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, 

com período máximo de concessão de 04 (quatro) meses de atividade efetiva, podendo ser 

prorrogada a critério da PROGRAD. 

Vagas Professor/a Orientador/a 

04 ✓ Claudemira Vieira Gusmão Lopes 

✓ Clóvis Wanzinack 



g) após aprovado no processo de seleção, o/a bolsista deverá enviar cópia (foto) do 

documento de identidade e do cartão do banco para cadastramento do recebimento das 

bolsas.  

 

Inscrição 

 

Para se inscrever, o estudante deve enviar para o e-mail ntelitoral@gmail.com até dia 13 

de novembro às 12:00hrs: 

Mensagem: 

➢ Nome completo; 

➢ GRR; Curso 

➢ Texto curto sobre a sua experiência e habilidades no uso das tecnologias digitais de 

informação e comunicação; 

➢ Currículo. 

 

Atividades que serão desenvolvidas pelos/as bolsistas 

➢ Manter atualizada a página do NTE Litoral, fazer contato com a seção de 

comunicação do Setor Litoral para aprender a editar a página do NTE Litoral; 

➢ Auxiliar na organização e realização do evento de inauguração do NTE Litoral; 

➢ Elaborar lista de materiais didáticos já produzidos e disponíveis na rede; 

➢ Assessoramento operacional das atividades didáticas de docentes e discentes. 

 

Entrevistas 

 As entrevistas serão feitas pelo https://meet.jit.si/ no dia 13 de novembro, sexta 

feira a partir das 19:00 horas.  

Os links serão disponibilizados juntamente com a homologação das inscrições e 

horários das entrevistas.  

 

Documentos necessários  

 

Cópia (foto) do documento de identidade e do cartão do banco dos/as bolsistas. 

 

 
Professora Claudemira Vieira Gusmão Lopes 

Coordenadora do NTE – Setor Litoral 

UFPR – Setor Litoral 

 

 
Professor Clóvis Wanzinack 

Vice Coordenador do NTE – Setor Litoral 

UFPR – Setor Litoral 

https://meet.jit.si/ntelitoral

