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EDITAL DO CONCURSO DE MONITORIA DO CURSO DE TEOLOGIA 
EDITAL No 02/2018 

 
O Chefe do Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, abre 

inscrições para seleção de 04 (quatro) monitores bolsistas para o Curso de Teologia, com 10 horas semanais de atividades 

para cada vaga, com início em 01/02/2019, podendo ser renovados por mais um semestre*. 

1. INSCRIÇÕES 
1.1. Poderão inscrever-se alunos(as) da PUC Minas, regularmente matriculados e frequentes no curso de Teologia. 
1.2. Os alunos interessados deverão preencher requerimento na Secretaria Acadêmica no período de 12/11 a 

29/11/2018, e anexar cópia do currículo lattes e histórico escolar da graduação, sendo este último emitido pelo aluno 
via SGA. 

2. REQUISITOS 
2.1. Alunos matriculados no 2o, 4o e 6o períodos do curso Teologia. 
2.2. Disponibilidade de tempo para desenvolver as atividades propostas (10 horas semanais). 

3. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
3.1. Análise do rendimento médio do(a) candidato(a) com base no histórico escolar; 
3.2. Entrevista dias 21/11/2018 (quarta-feira) e 29/11/2018 (quinta-feira) a partir das 8h30, na sala da Coordenação do 

Curso. 
3.3. Prova de conhecimentos teóricos específicos, dia 30/11/2018 (sexta-feira), às 9h, na sala 103 do prédio 4 do 

campus Coração Eucarístico; 

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  
4.1. Auxiliar aos alunos do curso, sob a orientação de um professor, nas diversas disciplinas do curso através de grupos 

de estudo e reforço bem como em leituras e observações de trabalhos individuais na área da monitoria; 
4.2. Auxiliar e se inscrever, sob a orientação de um professor, de forma individual ou em grupos na elaboração de 

projetos de pesquisa (PROBIC, PIBIC, FAPEMIG, Grupos de pesquisa); 
4.3. Auxiliar aos alunos, sob a orientação de um professor, na preparação do trabalho de conclusão do curso. 

5. VAGAS 
5.1. Duas vagas para monitoria nas áreas abaixo, com carga horária de dez horas semanais para cada vaga. 

1. Área de Exegese Bíblica; 
2. Área de História; 
3. Área de Teologia Moral. 
4. Área de Teologia Sistemática. 

6. CONDIÇÕES 
6.1. O candidato aprovado deverá cursar o curso de normatização oferecido pela biblioteca da PUC Minas. 

7. RESULTADO 
7.1. A coordenação do curso, responsável pelo processo seletivo de monitoria, divulgará no mural da Secretaria 

Acadêmica o resultado da seleção no dia 05/12/2018, quarta-feira. 

8. PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAR A CONTRATAÇÃO NO SGE: 
8.1. O candidato selecionado deverá aceitar a solicitação de contratação no SGE – Sistema de Gestão de Estágio, por 

meio do seguinte caminho: SGE – CONTRATAÇÃO – CONTRATOS AGUARDANDO ACEITE DO ALUNO. 

9. DOCUMENTAÇÃO 
9.1. Após o aceite, imprimir por meio do SGE, duas vias do Termo de compromisso (bolsistas), Solicitação de Abertura de 

Conta juntamente com a cópia do comprovante dos dados bancários e entregar no Setor de Estágio, até 05 dias 
antes da data de início do contrato.  

9.2. É de responsabilidade do aluno conferência e entrega de toda a documentação para inscrição e contratação nos 
prazos citados neste edital, sob pena de exclusão do processo de seleção e/ou adiamento/indeferimento da 
contratação. 

 
Belo Horizonte, 08 de novembro de 2018. 

 
 

Prof. Frei Luiz Antônio Pinheiro 
Coordenação do Curso de Teologia 

Campus Coração Eucarístico 
 
*conforme descrito pelo item 2.8.8 das Normas Acadêmicas. 
 


