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EDITAL PROGRAD Nº 31, de 01 de julho de 2020

Dispõe sobre a seleção de Monitor de Tecnologia para
atuar no suporte aos docentes para utilização da
plataforma Moodle durante a oferta do Período Letivo
Especial Emergencial.

A Pró-Reitoria de Graduação, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento
Geral da Universidade Federal de Ouro Preto, torna pública, para conhecimento da
comunidade universitária, a abertura do período de inscrições para seleção de bolsistas para
atuarem no suporte aos docentes para utilização da plataforma Moodle durante a oferta do
Período Letivo Especial Emergencial.

1. DAS ATRIBUIÇÕES:

1.1 Dar apoio ao professor para utilização da plataforma Moodle no desenvolvimento
operacional da disciplina.

2. PRÉ-REQUISITO

2.1 Conhecer a Plataforma Moodle;
2.2 Conhecimentos de informática como pacote MS Office ou LibreOffice;
2.3 Saber fazer upload de vídeos para o Google Drive e Youtube.
2.4 Não possuir outra bolsa remunerada, exceto as bolsas de assistência da PRACE.
2.5 Não ultrapassar a carga horária de 54h de atividades semanais executadas durante
a vigência da bolsa (monitorias, atividades de pesquisa, extensão, disciplinas, estágios,
entre outros)
2.6 Possuir computador com acesso à internet com disponibilidade de atendimento por
e-mail e Google Meet.
Desejável: Conhecimentos em editor de imagem; HTML e CSS e habilidade com
design gráfico.

3. DAS INSCRIÇÕES

Os candidatos devem preencher o formulário on-line até o dia 05 de julho de 2020.

4. DA SELEÇÃO

4.1 A seleção e classificação será realizada por meio da análise das informações
prestadas no formulário de inscrição.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWRgUgBPNI0cTpTIwsVYi6_WWAaIwsavPYae8Ah89ME2q81A/viewform
http://www.ufop.br
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4.2 Serão considerados os critérios do item 2 deste edital. O conhecimento das
ferramentas tecnológicas terá um peso maior na avaliação e o coeficiente de rendimento
será utilizado como critério de desempate para a classificação.

5 DAS BOLSAS E CARGA-HORÁRIA DAS ATIVIDADES
5.1 Serão selecionados 15 bolsistas para o desenvolvimento das atividades com
possibilidade de cadastro reserva.
5.2 Carga horária: 15 horas semanais
5.3 Valor da Bolsa: R$ 300,00 (trezentos reais)
5.4 Vigência da bolsa: as bolsas serão pagas nos meses de julho, agosto, setembro e
outubro de 2020. O valor da bolsa de monitoria será pago sempre no mês subsequente
ao da realização das atividades, mediante atestado mensal da frequência do monitor no
Sistema de Controle de Bolsistas/UFOP.

6 DOS RESULTADOS

O resultado do processo de seleção será publicado no dia 07 de julho de 2020 na página
da PROGRAD.

http://www.ufop.br

