
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

UFPB | CT | Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
Campus Universitário, S/N – João Pessoa/PB – CEP – 58.059-900 

Fone: 3216-7115 – E-mail: da.ufpb@gmail.com 

CHAMADA PROCESSO SELETIVO DE MONITORES 

O Departamento de Arquitetura e Urbanismo, junto com a Coordenação de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da UFPB, vem por meio deste divulgar a chamada para processo seletivo de 

monitores para disciplinas de Arquitetura e Urbanismo. O prazo de inscrição é de 22/10 a 25/10, para tal, o 

candidato (a) deve preencher ficha em anexo e entregar presencialmente na coordenação do curso, 

acompanhada de cópia do histórico escolar. Consultar http://www.prg.ufpb.br/prg/codesc/processos-

seletivos/noticias/resolucao-no-02-de-1996-do-consepe.pdf/view 

GEOMETRIA DESCRITIVA 
Vagas: 1 Bolsista, 1 Voluntário; 
Professores: Claudia Ruberg e Dimitri Castor; 
Processo seletivo: Entrevista e prova prática de conhecimentos; 
Local e hora: 29/10/19 às 8:00hrs Ambiente dos professores CTH, pav. térreo. 
 

INTRODUÇÃO AO DESENHO ARQUITETÔNICO 
Vagas: 2 Voluntários; 
Professora: Claudia Ruberg; 
Processo seletivo: Entrevista e prova prática de conhecimentos; 
Local e hora: 29/10/19 às 8:00hrs Ambiente dos professores CTH, pav. térreo. 
 
OFICINA DE PLÁSTICA I 
Vagas: 2 Voluntários; 
Professores: Amélia Panet e Claudia Ruberg; 
Processo seletivo: Entrevista e Questionário; 
Local e hora: 29/10/19 às 8:00hrs Ambiente dos professores CTH, pav. térreo. 
 
 Todos os interessados devem ter cursado as disciplinas que pleiteiam vaga com rendimento superior 
a 70%. A classificação dos candidatos, até o limite do número de vagas recomendadas para cada 
componente, será realizada de acordo com a ordem decrescente da média ponderada (M) entre a nota 
obtida na(s) prova(s) de seleção (N1), a nota obtida na disciplina (N2) e o Coeficiente de Rendimento Escolar 
(C), com pesos 3, 2 e 1 respectivamente, calculada conforme a seguinte expressão: M = 3N1 + 2N2 + C / 6. O 
candidato que não obtiver nota N1 igual ou superior a 7,0 (sete) na(s) prova(s) de seleção será eliminado. Em 
caso de empate, classificar-se-á o candidato que obtiver a maior nota na(s) prova(s) de seleção. 
 
 As principais atribuições dos monitores são: participação em aulas, plantão de dúvidas, colaboração 
na elaboração e correção de trabalhos, ajuda no preparo de material didático, etc. Devem ser discutidas com 
cada professor as necessidades pontuais da disciplina, de forma que cada uma destas atribuições pode ou 
não ser objeto de trabalho do monitor selecionado. A carga horária semanal máxima é de 12 horas, 
incluindo atribuições em casa e na universidade. 
 

 

Dimitri Costa Castor 
Assessor de Ensino CT-DAU 
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PROCESSO SELETIVO PARA MONITORES 2019-2020 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

Eu,_____________________________________________________________, telefone _________, 
e-mail _________________________________, estudante devidamente matriculado (a) sob 
número ________________, cursando ________ período da graduação em arquitetura e 
urbanismo da UFPB; venho por meio deste, solicitar inscrição em processo seletivo para monitor na 
disciplina de _________________________________________. A componente em questão foi por 
mim concluída no período _____________ tendo obtido como média _____________. Declaro 
estar ciente que minha atuação deverá estar em acordo com a Portaria 02/96 CONSEPE-UFPB. 
 
 

____________________________________ 
Assinatura, local e data. 

 
 
 

AVALIAÇÃO 
 
Nota:__________________ 
 
Parecer:________________ 
 
Comentários:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________ 
Assinatura, local e data. 


