
EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITOR

SEMESTRE 2023/1

1. Disciplina: CQ 235 – Química Orgânica Experimental I

2. Número  de  vagas: 01 (uma).

3. Docente  responsável: Juliete Neves.

4. Contato: julieteneves@ufpr.br

5. Período  de  inscrições: de 10/03/2023 a 21/03/2023.

6. Inscrições: exclusivamente através do link: https://forms.office.com/r/ZpW6Y275Yj

7. Carga  horária: 12 horas semanais, de 27/03/2023 a 01/07/2023.

8. Valor da bolsa: 3 (três) parcelas de R$  400,00.

9. Pré-requisito: Poderão se candidatar os (as) estudantes com matrículas ativas nos cursos de
Graduação ou Cursos de Educação Técnica da UFPR que:

(a) apresentem frequência regular e desempenho acadêmico satisfatório;

(b) tenham concluído a disciplina CQ 235 – Química Orgânica Experimental I ou que comprovem
haver cursado disciplina equivalente ou conjunto de disciplinas que, reunidas, contemplem
integralmente a ementa da disciplina;

(c) tenham disponibilidade de 12h semanais para atividades de monitoria;

(d) tenham disponibilidade para atividades de monitoria nas quartas-feiras das 13h30 às 17h30.

10. Critérios  de  seleção: de acordo com a Resolução CEPE 43/03,
(a) Nota de aprovação na disciplina ou em disciplina da área com peso de 40%;
(b) Nota em avaliação escrita com peso de 45%; e
(c) Nota em entrevista com o professor orientador com peso de 15%.

*O maior IRA servirá apenas de critério de desempate.

11. Prova escrita: A prova escrita para seleção de monitores será realizada de forma remota pela
plataforma TEAMS e será disponibilizada para os candidatos no dia 22/03/2023 (quarta-feira) das
14h30 às 16h30. Provas respondidas/enviadas após as 16h30 não serão consideradas.

• Conteúdo para a prova escrita: Purificação de compostos orgânicos ( extrações,
destilação, cristalização, ponto de fusão e ebulição)

12. Entrevista: As entrevistas acontecerão nos dias 23 e 24/03. O horário e local da entrevista de
cada candidato será divulgado previamente, após a homologação das inscrições.

Curitiba, 09 de Março de 2023.

Prof.ª Juliete Neves

https://forms.office.com/r/ZpW6Y275Yj

