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PROCESSO SELETIVO – MONITORIA VOLUNTÁRIA 

O Curso de Terapia Ocupacional da Unidade da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Pelotas torna público que realizará Processo Seletivo 

para o preenchimento de 3 vagas do PROGRAMA DE MONITORIA DA UFPEL, 

na modalidade VOLUNTÁRIA, dos seguintes componentes curriculares do 

Calendário 2022/1: 

TECNOLOGIA ASSISTIVA I (1 vaga) 

TECNOLOGIA ASSISTIVA II - ÓRTESE E PRÓTESE (1 vaga) 

INTERVENÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL NA SAÚDE DO 

TRABALHADOR (1 vaga) 

 

Período de Atividades: 11 de agosto a 30 de novembro de 2022 

Ano letivo de: 2022 

Número total de vagas: 03 

Período das inscrições: de 05 de agosto a 08 de agosto de 2022  

Inscrição: a(o) candidata(o) deve encaminhar os seguintes documentos, em um 

arquivo único, no formato PDF para o email manuellarsaraiva@gmail.com com 

o título “Inscrição Monitoria voluntária”. 

a) Ficha de inscrição preenchida (anexo 1); 

b) CPF e RG ou CNH, ou Passaporte; 

c) Histórico escolar atual da UFPEL (emitido via cobalto); 

d) Atestado de Matrícula 2022/1 (emitido via cobalto); 

e) Carta de intenção: o candidato deve dissertar sobre sua trajetória acadêmica, 

expectativas, contribuições e vivências relacionadas à disciplina na qual 

gostaria de ser monitor(a). 

Requisitos para a inscrição:  

a) Estar devidamente matriculado no Curso de Terapia ocupacional da UFPel. 

b) Ter cursado a disciplina na qual gostaria de ser monitor(a). 

c) Ter disponibilidade de 10 horas semanais para as atividades da monitoria. 
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

O processo de seleção ocorrerá através da análise dos seguintes itens: 

a) Histórico escolar da UFPel (peso 5) 

b) Carta de intenção (peso 3) 

c) Disponibilidade de horário (peso 2) 

Além dos seguintes critérios: clareza das ideias apresentadas, compreensão dos 

objetivos da monitoria voluntária e interesse nas atividades propostas para a 

vaga. 

A seleção será realizada pela professora responsável pelos componentes 

curriculares. 

Considerando o art. 5º da Resolução COCEPE nº 32/2018, são atribuições do monitor 
remunerado por bolsa ou voluntário: 
I. auxiliar os discentes nas atividades de ensino-aprendizagem, individualmente ou em grupo, no 
local ou horário de aula, ou em outros pré-definidos; 
II. realizar estudos e trabalhos vinculados ao(s) componente(s) curricular(es) objeto da monitoria; 
III. utilizar recursos/materiais didáticos; 
IV. identificar discentes com dificuldades de aprendizagem e orientá-los para a melhoria do 
desempenho acadêmico; 
V. desenvolver as atividades propostas no seu plano de trabalho, com assiduidade e respeito 
aos prazos nele previstos. 
 

Divulgação do Processo Seletivo 

Todos os candidatos serão informados, via e-mail, sua respectiva ordem de 

classificação. 

Disposições Finais 

a. A inscrição no processo implica na aceitação plena de todos os termos 

emitidos nesse edital. 

b. O que não estiver previsto neste edital segue o Regimento Geral da 

Universidade Federal de Pelotas. 

 

Pelotas, 5 de agosto de 2022 

 

Profª Ma. Manuella Rasch Saraiva 

Professora Substituta do Curso de Terapia Ocupacional 
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ANEXO I 

 

Nome completo: 

Número de matrícula: 

Semestre em que está matriculada/o: 

RG:  CPF: 

Endereço: 

Telefones: 

E-mail: 

É bolsista da PRAE? 

( ) Não 

( ) Sim - Quais benefícios:  

Quais turnos/horários disponíveis para as atividades de monitoria 

voluntária? 

Segunda- feira:  

Terça-feira: 

Quarta: 

Quinta: 

Sexta: 


