
 
Edital para Seleção de Monitor de Disciplina  

Curso de Engenharia Civil 

 

Estão abertas as inscrições para seleção de monitores para atuação nos laboratórios de 

Engenharia Civil (Solos, Estruturas e Concreto Molhado) e para as disciplinas de Projeto de 

Extensão I e Projeto de Extensão II para o período 2022/2 e 2023/1. Os alunos interessados 

deverão acessar o site https://www.saolucas.edu.br/ na página do NED o link para inscrição 

esta disponíveis em: https://forms.office.com/r/Y7qt7BP2Ex. 

Requisitos: 

❖ Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no Centro Universitário São Lucas. 

❖ Ter sido aprovado na disciplina pleiteada ou equivalente. 

❖ Atender os demais requisitos que constam no Regulamento de Monitoria do Centro 

Universitário São Lucas. 

 

I. Disciplinas/Número de vagas 

 

❖ Laboratórios de Engenharia Civil: 2 (duas) vagas remuneradas.   

❖ Projeto de Extensão I (2022.2) e Projeto de Extensão II (2023.1): 1 (uma) vaga não-

remunerada.  

 

III – Carga Horária 

❖ Laboratórios de Engenharia Civil:  

10 (dez) horas semanais entre os Laboratórios de solos, estruturas e concreto molhado. 

1 vaga para: segunda a sexta de 14h às 16h 

1 vaga para: segunda a sexta de 16h às 18h 

 

❖ Projeto de Extensão I e Projeto de Extensão II 

3 (três) horas semanais – Sala a definir 

2022.2 – Quartas-feiras de 19h às 22h  

2023.1 – Quartas-feiras de 19h às 22h 

 

IV – Remuneração 

Para as vagas remuneradas, a bolsa/auxílio se dará sob forma de desconto nas parcelas da 

mensalidade, no valor de R$ 200,00.  



 
Para alunos pertencentes aos programas PROUNI ou FIES, o pagamento da bolsa/auxílio será 

disponibilizado conforme definição do departamento financeiro. 

V – Inscrição: 

De 10 a 20 de setembro, mediante preenchimento de formulário anexo a esse edital e envio do 

histórico acadêmico (disponível no portal do aluno). 

VI – Seleção 

 
1ª etapa 

Data: 22/09/2022 

      Horário: 18h 

      Local: Laboratório de Solos – Bloco Jatuarana 

 

a) Média de aprovação da disciplina quando cursada 

b) Prova teórica com todo o conteúdo da disciplina 

 

Nota 1ª etapa =    Média em 100 pontos (histórico escolar) + prova teórica em 100 pontos  
                                           2 

 
Serão aprovados para a próxima etapa os candidatos que obtiverem média mínima de 70 

pontos.  

 

2ª etapa (Apenas para as vagas remuneradas) 

      Data: 24/09/2022 

      Horário: 09h  

      Local: Laboratório de Solos – Bloco Jatuarana 

 

Prova prática 

Serão selecionados para entrevista os primeiros 9 (nove) classificados para atuação nos 

laboratórios de Engenharia Civil e os primeiros 6 (seis) classificados para as disciplinas do 

Projeto de Extensão.  

Neste momento será verificada a disponibilidade para o exercício da função de monitor e os 

candidatos receberão orientações relativas à prova prática. 

A prova prática será classificatória e terá o valor de 100 pontos. 

Consistirá em atividade para avaliação do desempenho técnico e didático-pedagógico do 

candidato nos conteúdos dos respectivos módulos.  



 
 

Será selecionado o aluno que obtiver a melhor Nota Final, conforme fórmula abaixo. 
 

Nota Final = Nota da 1ª etapa + Nota da 2ª etapa  
     2 

 
Em caso de empate a classificação obedecerá à verificação dos seguintes critérios: 

I. Melhor desempenho na prova prática. 

II. Melhor média no módulo cursado. 

III. Candidato de maior idade. 
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