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EDITAL INTERNO No 029/2019/USJ

ESTABELECE O PROCESSO DE SELEÇÃO DE
ESTUDANTES DOS CURSOSDO USJ PARA 4 (QUATRO)
VAGAS DE MONITORES

DA PESQUISA DE EGRESSOS

DO USJ.

O Reitor do Centro Universitário Municipal de São José, Prof. Renato Brittes, no uso de suas
atribuições, TORNA PÚBLICO:

O processo de seleção de ESTUDANTES
dos cursos do USJpara 4 (quatro) vagas de MONITORESDA
PESQUISADE EGRESSOS
DO USJ,nos seguintes termos:
1. Período dé:l:Rscrição.

[.].. Ficadeterminadoo período de 30 de abriaa 08 de maio de 2019, para o aluno matriculadoe
ativo nos cursos do USJrealizar a inscrição para o processo de seleção interna para assumir a
Monitoria da Pesquisa de Egressos do USJ.

2. Davaga :
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2.1. O presente edital contempla 4 (quatro) vagas a serem preenchidas imediatamente após a
publicação do resultado, sendo distribuídas do seguinte modo: 01 (uma) vaga para aluno do Curso
de Pedagogia,O].(uma) vaga para aluno do Curso de Administração, 01(uma) vaga para aluno do
Curso de ADS, e 0].(uma) vaga para aluno do Curso de Ciências Contábeís.

2.2. A carga horária definida para cada aluno será de 04 (quatro) a 08 (oito) horas por semana,a
serem prestadas em conformidade com a demanda e deliberação da Professora Coordenadora da
Pesquisa,Profg Dra. Wanderléa Pereira Damásio Maurícío.

2.3. Cadahora efetivamente trabalhada equivalerá à atribuição de l (uma) hora de AAC (Atividade
Acadêmica Complementar), cujo registro e controle ficará sob o encargo da Professora Coordenadora
da Pesquisa.

2.4. A atribuição da vaga prevista neste edital terá prazo determinado, finalizando no encerramento
do semestre letivo de 2019-1
2.5. O acadêmico que tiver sido selecionado neste edital não poderá prejudicar as horas de sala de
aula já definidas para 2019-1, nem para si nem para o(s) alunos(s) por ele assistido.
3. Das atiydâdç$ a serem de$çpvolvidas
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3.].. Aos acadêmicos voluntários selecionados por meio deste Edital, caberá:
a) Auxiliar no projeto de pesquisa por meio de cometae tratamento de dados

b) Atender às demandas determinadas pela Professora Coordenadora da Pesquisa, Profê Dra
Wanderiéa Pereira Damásio Maurício.
4.DohorátiodàéAtividàqçs.:l
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4.1. As horas definidas no item 2.1. deverão ser disponibilizadas em até 2(dois) períodos.
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5.1. Para inscrição no presente processo, o candidato entregará a Ficha de Inscrição (ANEXOÚNICO)
devidamente preenchida e assinada no Protocolo do USJ,no período mencionado no item l.l.
6. Dos réquisitoi

pára a inscrição
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6.1. Ter conhecimento básico de informática (Word, Excel,consulta à internet).

7.].. Os candidatos inscritos deverão submeter-se a uma entrevista de seleção com a Professora
Coordenadora da Pesquisa no dia 09 de maio de 2019, na sala de reuniões da Reitoria, às 17h30.

8.1. Em caso de empate, dar-se-á preferência ao candidato que:
a) Primeiro critério: menor tempo restante para a conclusão do respectivo curso;
b) Segundo critério: maior IA (Índice Acadêmíco).

9-Pps recua'sos
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9.1. Após a publicação do resultado, o interessado poderá solicitar recurso no prazo de 24 (vinte e

quatro) horas,no Setor de Protocolodo USJ,na RuaJair Vieira, n9 76, Kobrasol,no horário das
13h00min às 2].h00mín
9.2. A Comissão responsável pelo recebimento e análise das inscrições e recursos foi designada pelo
Reitor do USJ,por intermédio da Portaria ne 044/2018/USJ, em 21 de dezembro de 2018.
10 - Dqs Disposições l:inaiÉ
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10.1. A participaçãono processoimportará o conhecimentoe aceitaçãotácita de todas as regras
estabelecidas neste Edital, às regras aplicáveis ao contrato de trabalho e internas do USJ.
l0.2. O resultado do presente processo seletívo será publicado no dia 110de maio de 2019
l0.3. Os casosomissos serão resolvidos por comissão nomeada pelo Reitor.
].0.4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário
29 de abrilde 2019

Reitordo Centro
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ANEXOUNICO
FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu,

CPF:

, matriculado no Centro Universitário Municipal

de São rosé sob o ne

.

Fine:

,

no Curso

E-mail:

venho por este intermédio requerer minha inscrição para assumir a Monitoria PESQUISA DE EGRESSOSDO

USJ,conforme os termos estabelecidosno Edital n9 029/2019/USJ.

SãoJosé(SC),

de

de 2019

Assinatura
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