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SELEÇÃO DE BOLSISTA

O Laboratório de Informática do Instituto de Medicina Veterinária (LabInfo IMEV),
através do Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação torna
público o processo seletivo de bolsa para atuar como Monitor do Laboratório de
Informática de acordo com os termos dispostos neste edital:

1. DISPOSIÇÕES GERAIS:
• Este edital tem por objetivo selecionar um discente regularmente matriculado no
curso Engenharia de Computação ou Sistemas de Informação da UFPACastanhal (PA), para atuar como monitor do LabInfo IMEV.
• O projeto no qual o bolsista estará envolvido visa promover a inclusão digital,
acadêmica e social dos discentes do Campus de Medicina Veterinária, em
especial os vulneráveis socioeconomicamente, utilizando as tecnologias de
informação.
• Serão atribuições do bolsista prestar atendimento e orientar os usuários do
laboratório; além de ministrar cursos de informática básica e intermediária e de
utilização de softwares livres educacionais;

2. DESCRIÇÃO GERAL DO LABORATÓRIO
O Laboratório de Informática do Instituto de Medicina Veterinária (LabInfo IMEV) é
uma divisão de apoio ao ensino, pesquisa e extensão do IMEV e tem por finalidade
atender às atividades do curso de graduação em Medicina Veterinária e cursos de
áreas afins, além das atividades dos dois cursos de Pós-Graduação vinculados ao
Instituto.

Atualmente o espaço é frequentado pelo seguinte público:
• Servidores docentes, lotados no IMV, para qualquer atividade docente
experimental;
• Servidores técnico-laboratoriais, lotados no IMEV;
• Alunos de graduação e pós-graduação, regularmente matriculados em qualquer
Institutos de Ensino Superior, que estejam desenvolvendo atividades curriculares
e/ou extracurriculares de ensino, pesquisa e extensão.
• Alunos do ensino médio do Instituto Federal do Pará (IFPA) quando esses estão
realizando estágio nas dependências do IMEV.

• No Laboratório são ministradas Aulas de Bioestatística, Epidemiologia,
Fisiologia, Nutrição, Metodologia da Pesquisa, Genética, Biologia Molecular
entre outras para o curso de Medicina Veterinária e para os cursos de PósGraduação vinculados ao IMEV.

3. NUMERO DE VAGAS:
• Uma (1) Vaga no Período de Agosto de 2017 a Julho de 2018.
OBS: O turno é negociável, desde que o bolsista cumpra a carga horária de 20
horas semanais.
OBS2: O discente terá que cumprir a carga horária no Campus 2, local do
laboratório.

4. VALOR DA BOLSA
• R$ 400,00 (Quatrocentos reais) no Período de 1 ano a começar em Agosto de
2017.

5. REQUISITOS:
• Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia de Computação ou
Sistemas de Informação na UFPA-Castanhal (PA);
• Possuir conhecimentos avançados em Informática;
• Possuir conhecimentos básicos em Programação;
• Possuir conhecimentos básicos em Redes de Computadores;
• Ter interesse em desenvolver monitoria de produção de materiais de Inclusão
digital;

• Possuir disponibilidade para cumprir carga horária de 20 (vinte) horas semanais
no Campus 2;

• Cumprir cronograma de execução de atividades, assim como plano de trabalho.

6. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
1. As inscrições serão realizadas mediante envio da seguinte documentação via e-mail:
igorufpa2013.4@gmail.com
• Histórico Acadêmico
• Atestado de Matricula
• Comprovante de Residência
• Formulário de Inscrição devidamente preenchido (ANEXO 1)
2. Poderá ocorrer uma fase de entrevista, mesmo que virtual. Após análise curricular, os
candidatos aptos serão contatados pela coordenação.

7. CALENDÁRIO
7.1. Inscrições: de 10 de agosto a 17 de agosto de 2017
7.2.

Divulgação

do

resultado:

até

20

de

agosto

de

2017

(site

http://facompcastanhal.ufpa.br/)

8.. OBSERVAÇÕES FINAIS
•

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Laboratório de
Informática IMEV/UFPA.

Demais informações podem ser obtidas no Laboratório de Informática IMEV/UFPA,
pelo telefone (91) 98148-9921 ou pelo email labinformaticaimv@gmail.com ou
igorufpa2013.4@gmail.com.
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome:
Matricula:
Email:
Telefone fixo ou
celular:

_____________________________________
Assinatura do Candidato

