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EDITAL Nº 008/2021 – DLE/CAPF/UERN 

SELEÇÃO PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA (PIM) 

SEMESTRE 2021.2 

 
 

A Chefia do Departamento de Letras Estrangeiras do Campus Avançado de Pau 

dos Ferros (CAPF), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), torna 

pública, pelo presente Edital, a abertura de inscrições para a seleção de alunos(as) para o 

Programa Institucional de Monitoria (PIM), conforme estabelece a Resolução nº 

015/2020-CONSEPE e em consonância com o Edital Nº 106/2021 – PROEG/UERN, 

observando-se o que se segue: 

 

1 – DAS ÁREAS E DO NÚMERO DE VAGAS 

 

A seleção contemplará alunos dos Cursos de Letras Língua Inglesa e Letras 

Língua Espanhola, objetivando o preenchimento de vagas para bolsistas remunerados 

conforme tabela abaixo: 

Curso 
Componente Curricular objeto da 

monitoria/Período/Curso/Turno 

Nº de bolsas 

remuneradas 
Coordenador 

Letras – Língua 

Epanhola/CAPF 

Língua Espanhola II 

2º Período de Espanhol – Matutino 
1 (uma) 

 

Francisco 

Lindenílson Lopes 

Letras – Língua 

Inglesa/CAPF 

 

Leitura e Produção de textos I 
(Inglês) 

4º Período de Inglês – Noturno 

1 (uma) 
Marcos Antonio da 

Silva 

 

2 - DAS INSCRIÇÕES:  

São requisitos exigidos para o(a) candidato(a) a monitor(a): 

a) Ser estudante regularmente matriculado(a) e estar cursando disciplinas em curso 

de graduação da UERN. 

b) Ter cursado e obtido aprovação no componente curricular a que se refere o 

projeto de monitoria. 

c) Dedicar, no mínimo, 08 (oito) horas semanais para as atividades da monitoria. 

d) Não estar participando de outros projetos intitucionais remunerados. 

http://www.uern.br/


3 – DO LOCAL E PERÍODO PARA INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas pelos(as) interessados(as) no período de 01 a 04 de 

outubro de 2021, somente por meio digital, enviando os docomentos abaixo relacionados 

para o e-mail dle_pferros@uern.br  

 

3.1 – Para a inscrição o aluno deverá enviar de uma só vez (no mesmo e-mail e com o 

seguinte assunto: Inscrição para seleção de monitoria PIM 2021.2) os seguintes 

documentos: 

a) Formulário de inscrição preenchido e assinado; (anexo a esse edital). 

b) Histórico Escolar fornecido no Portal do Aluno (Plataforma Íntegra). 

c) Cópia colorida da Identidade (RG), ou documento de identificação com foto, 

no qual constem os números do RG e do CPF. 

d) Cópia colorida do Cadastro de Pessoa Física (CPF) – Caso o documento da 

alternativa “c”, não contenha o número do CPF. 

e) Cópia colorida do Comprovante de residência, com endereço visível e data de 

emissão não superior a 03 meses com base na data de abertura desse edital. 

 

4 – DA SELEÇÃO 

  Os candidatos à monitoria serão selecionados mediante: 

a) Nota obtida no componente curricular objeto da monitoria; 

b) Entrevista (mensurada com nota de 0,0 a 10,0); 

*Em caso de empate entre os candidatos, o critério de desempate será o melhor 

Índice de Rendimento Acadêmico – IRA. 

*Será classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), obtida 

pela média aritmética das alíneas “a” e “b” do item 4. 

*Será convocado o candidato que obtiver a maior nota na classificação mencionada 

no item anterior. 

 

  5– DA ENTREVISTA 

a) Esta fase ocorrerá de forma virtual. 

b) O link de acesso a sala de entrevista será enviado pelo professor coordenador da 

monitoria, para o e-mail informado no   ato da inscrição. 

c) A entrevista ocorrerá em dada e horário informada conforme quadro abaixo. 

 

mailto:dle_pferros@uern.br


Data Disciplina e horário da seleção Professor/Coordenador 

 

06/10 Seleção para a disciplina:  Língua Espanhola II. 

Horário: 14:00 às 17:00 horas 

Francisco Lindenilson 

Lopes 

06/10 Seleção para a disciplina: Leitura e Produção 

de Textos I (Inglês) 

Horário: 14:00 às 17:00 horas 

Marcos  Antonio da Silva 

 

6 - DA ELIMINAÇÃO 

Será elimido do processo o candidato que não atender totalmente aos seguintes 

critérios: 

a) Não atender ou atender parcialmente a qualquer um dos itens expostos neste edital. 

b) Não comparecer a entrevista no horário marcado. 

c) Obter nota inferior a 7,0 (sete) no processo seletivo. 

 

7 – DO RESULTADO 

O resultado da seleção será divulgado pela Chefia do Departamento de Letras 

Estrangeiras do CAPF até as 22:00 horas do dia 07 de outubro de 2021, através de Edital, no 

site do Departamento: https://pferros.uern.br/dle/default.asp?item=dle-pferros-programas-

formativos.  

 

8 – DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

 O canditato convocado, deverá enviar até as 22:00h do dia 08 de outubro, para o e-

mail dle_pferros@uern.br cópia colorida e legível do cartão bancário (Conta corrente do 

Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Conta poupança não é aceita pela UERN) 

e o termo de compromisso do bolsista remunerado preenchido e assinado. O termo segue 

anexo a esse edital. 

Caso o candidato não envie a documentação elencada no item 8 no prazo determinado, 

o mesmo estará sujeito a perda da vaga de monitor.  

Caso o resultado seja divulgado antes do prazo previsto, o candidato poderá enviar 

logo em seguida a documentação elencada no item 8, sem ser necessário aguardar o dia 08, 

porém de forma alguma serão aceitos documentos enviados após as 22:00 horas do dia 08 de 

outubro. 

 

  9 - DO VALOR DA BOLSA E TEMPO DE DURAÇÃO 

A bolsa é no valor de R$ 200,00 mensais, e terá duração de 04 meses durante o semestre 

https://pferros.uern.br/dle/default.asp?item=dle-pferros-programas-formativos
https://pferros.uern.br/dle/default.asp?item=dle-pferros-programas-formativos
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2021.2. 

 

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

O Departamento de Letras Estrangeiras não se responsabiliza pela conexão com a 

internet do candidato, nem por problemas advindos dela, assim como, não se responsabiliza 

pelo não recebimento do e-mail com solicitação de inscrição ou qualquer outro documento. 

No momento do recebimento da inscrição, o Departamento enviará ao candidado 

um e-mail de confirmação (o e-mail de confirmação das inscrições recebidas entre os 

dias 02 e 03 de outubro, será enviado no dia 04/10). 

 

11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Plenária do Departamento, em primeira   

instância e pela PROEG/UERN em instância final. 

As fichas de resultado do processo seletivo, deverão ser enviadas pelo professor 

responsável ao Departamento de Letras Estrangeiras até as 22:00 horas do dia 06 de 

outubro de 2021. 

 

 

Pau dos Ferros - RN, 29 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Charles Albuquerque Ponte 

Chefe do DLE/CAPF 

Portaria Nº 304/2021– GR/FUERN 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – EDITAL Nº 008/2021 – DLE/CAPF/UERN 

PIM 2021.2 

 
DADOS DO CANDIDATO(A) 

 

NOME  

ENDEREÇO Nº 

BAIRRO  

CIDADE  

CPF  RG  

WHATSAPP ( ) TELEFONE ( ) 

E-MAIL  

DISCIPLINA PARA A QUAL DESEJA CONCORRER A VAGA DE MONITORIA 

 
( ) LÍNGUA ESPANHOLA II 

( ) LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS I (INGLÊS) 

INFORMAÇÕES GERAIS 

CAMPUS: 

(   ) DECLARO ESTÁ CIENTE DE TODAS AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES 

NO                      EDITAL Nº 008/2021 – DLE/CAPF/UERN 

 

 

 
 

DATA: / /   
 

 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

http://www.uern.br/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=WHATSAPP&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjD08Lr5aDtAhUdH7kGHQRhAGgQkeECKAB6BAgEEDQ





