
  

 
 

 

EDITAL 001/2019 – SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O 

PREENCHIMENTO DE VAGAS DE  MONITORIA DO DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA DE TRANSPORTES – 2019 

 

O Chefe do Departamento de Engenharia de Transportes do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais, professor Renato Guimarães Ribeiro, torna 

público que, no período de 18 a 22 de março de 2019, nos horários de 09 às 20 horas 

(conforme disposto em cronograma), a Secretaria do Departamento de Engenharia de 

Transportes receberá inscrições de candidatos para o Processo Seletivo referente a 08 

(oito) vagas de bolsas do Programa de Monitoria para as disciplinas: 

 

DISCIPLINAS 

Análise de Sistemas de Transporte e Trânsito Metodologia da Pesquisa 

Custos e Orçamento de Projeto Viário Operação de Transportes Públicos 

Desenho Técnico Pesquisa de Transporte e Trânsito 

Fundamentos de Engenharia de Tráfego Planejamento de Transporte e Trânsito 

Geoprocessamento Projetos Viários I 

Gestão da Mobilidade Urbana Projetos Viários II 

Gestão de Sistemas Viários Tecnologia dos Pavimentos 

Laboratório de Mecânica dos Solos Transporte Aéreo e Aquaviário 

Laboratório de Tecnologia dos Pavimentos Transportes Terrestres 

Materiais de Construção Civil Topografia I 

Mecânica dos Pavimentos Topografia II 

Mecânica dos Solos Veículo, Máquinas e Equipamentos 

 

1.  São objetivos dos Programa de Monitoria do CEFET -MG: 

-    Contribuir para o desenvolvimento de aptidões docentes do aluno; 

-    Contribuir para a formação acadêmica do aluno; 

-    Possibilitar o compartilhamento de conhecimentos adquiridos com outros alunos; 

-    Promover a cooperação entres os corpos discente e docente para melhoria do ensino; 

-   Contribuir para minimizar os problemas de repetência, evasão e falta de motivação 

dos alunos. 

 

2.  Poderão concorrer à bolsa de monitoria, alunos regularmente matriculados em um 

dos cursos de graduação do CEFET -MG, que comprovem já terem sido aprovados na 

disciplina, ou em disciplina equivalente, com média igual ou superior a 70 (setenta). No 

caso da inscrição de candidatos que tiverem concluído disciplina(s) equivalente(s), o 

candidato deverá anexar aos documentos a(s) ementa(s) da(s) mesma(s). 

 

3.    No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

-     Carteira de identidade e CPF (original e cópia); 

-     Histórico escolar. 

 

 

 

 



  

 
 

 

4.   O Exame de Seleção ocorrerá nos dias 25 e 26 de março de 2019, no Departamento 

de Engenharia de Transportes e compreenderá as seguintes etapas: 

 

-     Análise de Histórico Escolar -  Peso 50% 

-     Entrevista  -  Peso 50% 

 

5.   Os candidatos serão classificados na sua ordem decrescente de suas médias 

apuradas. 

 

6.   Todas as etapas deste Processo Seletivo são eliminatórias e classificatórias. 

 

7.   O candidato poderá se inscrever para a seleção em até 03 (três) disciplinas dentre 

aquelas supracitadas (neste caso o candidato deverá apresentar três cópias do 

documento de identidade e do histórico escolar). 

 

8.   Ao bolsista selecionado será creditada, pelo CEFET -MG, durante o período em que 

permanecer no Programa, uma bolsa mensal, sem vínculo empregatício, no valor de 

R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais). 

 

9.  A bolsa terá duração de 09 (nove) meses a partir de março até o dia 15 de dezembro 

de 2019. 

 

10. Para admissão no Programa de Monitoria, o bolsista não poderá receber bolsa paga 

por instituição pública ou privada, incluindo remunerações referentes a estágios e 

excluindo bolsas de assistência estudantil, e nem possuir vínculo empregatício de 

qualquer natureza. 

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA 

Inscrições dos candidatos 18/03 a 22/03/2019 

Entrevistas e seleção 25 e 26/03/2019 

Divulgação do resultado 27/03/2019 

Recepção de documentos dos monitores 29/03/2019 

 

 

 

Belo Horizonte, 18 de março de 2019. 

 

 

 

            

Prof. Renato Guimarães Ribeiro 

Chefe do Departamento de Engenharia de Transportes 


