
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Processo seletivo - 2017.1 
Monitoria Remunerada (1 vaga) 

Disciplina: Introdução à Engenharia 
 
 
1. Disciplina: TK0256 – Introdução à Engenharia (Curso de Engenharia de Produção Mecânica) 
 
2. Atividades a serem realizadas 

 
 O monitor deve cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades, conforme horários estabelecidos 

com o professor-orientador; 
 Apresentar relatório de atividades ao professor-orientador; 
 Apresentar trabalho nos Encontros Universitários. 

 
3. Benefícios: 

 
 Bolsa mensal de R$ 400,00 com vigência de 10 meses, de março a dezembro de 2017. (OBS: O 

monitor remunerado não pode acumular qualquer outro tipo de bolsa ou atividade remunerada); 
 O exercício da monitoria poderá ser incorporado ao histórico escolar do estudante, na forma de 

atividades complementares; 
 O monitor recebe certificado de monitoria. 

 
4. Documentação necessária para a inscrição (somente por e-mail): 
 

 Histórico escolar retirado do sistema SIGAA; (Enviar para hjaguaribe@ufc.br) 
 Currículo. 

 
5. Processo seletivo: Consistirá de prova escrita sobre os seguintes tópicos: 
 

 O que é Engenharia de Produção? 
 As atribuições e o campo de atuação do Engenheiro de Produção.  
 As principais áreas de conhecimento da Engenharia de Produção. 
 Formas de atividades para o ensino de Engenharia de Produção. 
 

6. Critérios de seleção e classificação: Média ponderada entre o IRA geral (peso 0,2), a nota da prova 
escrita (peso 0,5) e a nota da entrevista (peso 0,3). Critérios de desempate: candidato com maior nota na 
prova escrita. 
 
7. Cronograma: 
 

 Inscrições: 01.02.2017 a 08.02.2017, somente por e-mail (hjaguaribe@ufc.br); 
 Prova Escrita: 13/02/2017, às 14:00. Local: Bloco 714, Sala de Reunião DEPRO-CT, Campus do Pici; 
 Entrevista: 15/02/2017, às 14:00. Local: Bloco 714, Sala do Prof. Heráclito Jaguaribe, Campus do Pici; 
 Resultado: 15/02/2017, às 16:00 no bloco 714, CT, Campus do Pici. 

 
Fortaleza, 31 de janeiro de 2017. 
 
 
 

_______________________________________________ 
Prof. Dr. Heráclito Lopes Jaguaribe Pontes 


