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FACULDADE DE LETRAS 

 
Edital Complementar nº. 01, de 24 de fevereiro de 2017 

 

O DIRETOR DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, nos termos da Resolução CEPEC nº. 1.190/2013, torna público o Edital 

Complementar ao Edital nº. 01, de 23 de fevereiro de 2017, da Comissão Regional 

de Monitoria – CRM, visando a seleção de discentes dos cursos de graduação 

desta Unidade Acadêmica para o Programa de Monitoria 2017/2. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O processo seletivo dos discentes para participação no programa de monitoria 

será realizado por meio de uma Comissão Organizadora composta pelos seguintes 

professores: Prof. Israel Elias Trindade (Presidente), Profa. Laura Silveira Botelho, 

Profa. Núbia Guimarães Faria, Profa. Sara Guiliana Gonzales Belaonia e Prof. 

Rogério Max Canedo.  

1.2. As disciplinas e o número de vagas estão apresentados no quadro a seguir: 

 

Vagas Disciplinas 

Remunerada Voluntária 1° semestre 2° semestre 

- 01 -  Francês 1 a 2 

 

 

1.3. A banca de seleção é constituída pelos seguintes professores:  
Prof. Luiz Maurício Rios (Presidente) 
Profa. Alexandra Almeida de Oliveira 
Profa. Priscila Renata Gimenez 
 

1.4. A carga horária de dedicação às atividades pertinentes à monitoria será de 12 

(doze) horas semanais, em horários definidos pelo professor orientador da disciplina, 

de acordo com disponibilidade do monitor e necessidades da disciplina. 

 



2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Somente poderá se inscrever o estudante dos Cursos de Letras, seja do grau 

de licenciatura ou de bacharelado, desta Universidade e que tenha sido aprovado 

nas disciplinas cuja vaga para monitor está pleiteando. 

2.2. Documentos para a inscrição: 

a) Formulário específico de inscrição devidamente preenchido – Anexo I – 

integrante deste Edital; 

b) Cópia do Extrato acadêmico completo; 

c) Cópia do RG e CPF. 

2.3. As inscrições deverão ser efetivadas pelo próprio candidato, na Secretaria de 

Coordenação da Faculdade de Letras, no período de 20 a 30 de junho de 2017, 

das 8h às 12 e das 14 às 18h. 

2.3. O candidato é o único responsável pelas informações prestadas ao inscrever-

se no presente processo seletivo, dispondo a Comissão de Seleção do direito de 

excluir aquele que não preencher o formulário de forma correta e completa e não 

apresentar a documentação solicitada. 

2.4. Não serão aceitas inscrições extemporâneas. 

2.5. O resultado da homologação das inscrições será divulgado no mural da 

Coordenação de Cursos no dia 03 de julho de 2017, às 18h. 

2.6. A data de interposição contra as inscrições não homologadas é o dia 04 de 

julho de 2017, das 8h às 18h. 

2.7. A publicação da análise dos recursos interpostos às inscrições não 

homologadas será às 12h do dia 05 de julho de 2017.  

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1. O exame de seleção será realizado por uma comissão de três professores 

designada para esse fim e constará das seguintes etapas:  

a) 1ª etapa: Prova Escrita, em caráter eliminatório. 

b) 2ª etapa: Arguição com os candidatos aprovados na primeira etapa, em caráter 

classificatório. 

c) No caso de monitoria em língua estrangeira, a arguição será realizada no idioma 

correspondente à opção do candidato. 

d) 3ª etapa: Análise do extrato acadêmico de notas, em caráter classificatório. 



3.2. Todas as etapas da seleção serão realizadas no dia 15 de agosto de 2017, 

das 8h às 12h, na sala de gabinete de Francês, da Faculdade de Letras, bloco 

Cora Coralina. 

3.3. Será considerado aprovado na 1ª etapa o candidato que obtiver nota na Prova 

Escrita igual ou superior a 6,0 (seis) pontos. 

3.4. Será considerado aprovado na 2ª etapa o candidato que obtiver a nota na 

arguição igual ou superior a 6,0 (seis). 

3.5. A 3ª etapa é composta pela análise do extrato acadêmico de notas, em que 

será considerada a média global do candidato. 

3.6. A nota final do candidato será obtida mediante média das três etapas do 

processo de seleção, 3.1 deste Edital. 

3.7. Será considerado aprovado o candidato que obtiver a nota final no exame de 

seleção, igual ou superior a 6,0 (seis) pontos. 

3.8. Os critérios de desempate serão estabelecidos pela comissão de professores 

especificada no item 3.1 deste Edital. 

3.9. Outras etapas de avaliação poderão ser definidas pela comissão de 

professores especificada no item 3.1 deste Edital. 

3.10. A ausência do candidato a quaisquer etapas do processo seletivo implicará 

sua desclassificação. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1. No dia 18/08/2017, a coordenação de monitoria local cadastrará no sistema 

SIGAA o resultado do processo seletivo. A lista dos aprovados será apresentada 

em ordem decrescente das médias gerais obtidas. Será publicada também no site 

da Faculdade de Letras e no mural da coordenação de cursos.  

4.2. O período para interposição de recurso ao resultado preliminar será no dia 

19/08/2017, via e-mail: israeltrindade@gmail.com 

4.3. O resultado final do concurso será publicado no site da Faculdade de Letras e 

no mural da coordenação de cursos no dia 21 de agosto de 2017.   

4.4. O processo seletivo terá validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de 

divulgação do resultado final. 

 

 

 

 



5. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

5.1. Os conteúdos das provas escritas serão divulgados no mural da Coordenação 

de Cursos, até o dia 30 de junho de 2017. 

5.2. Os candidatos aprovados entrarão em exercício a partir do dia 22/08/2017. 

5.3. Os candidatos aprovados devem ser manifestar favorável ou contrário à 

convocação para início dos trabalhos de monitoria, no dia 23/08/2017.  

 

7.	DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS	

Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 

 

Goiânia, 19 de junho de 2017. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Francisco José Quaresma de Figueiredo 

Diretor da Faculdade de Letras 

 


