
Governo do Estado do Rio Grande do Norte
  Secretaria de Estado da Educação e da Cultura  - SEEC

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – FASSO

                       DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL - DESSO

EDITAL  Nº06/2021 SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROGRAMA

INSTITUCIONAL DE MONITORIA  - PIM 2021.1 - DESSO/FASSO/UERN.

A CHEFE  PRO TEMPORE DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL torna público pelo

presente  Edital  a  abertura  de  inscrições  para  a  seleção  de  estudantes  para  o  Programa

Institucional de Monitoria/PIM 2021.1, conforme estabelece a Resolução 052/2020 – CONSEPE

e Edital 029/2021-PROEG  e Edital 035/2021-PROEG, observando-se o que se segue:

I - DA ÁREA E DO NÚMERO DE VAGAS:

A seleção para monitoria no Departamento de Serviço Social para o semestre letivo 2021.1, 

será feita para preenchimento das seguintes vagas:

DISCIPLINA PROFESSOR(A) TURNO N° de vagas SEMESTRE

Metodologia Aplicada às 
Ciências Sociais

Suamy Rafaely 
Soares

Matutino 02 VAGAS*
- 01 remunerada
- 01 não 
remunerada  /  
voluntária

2021.1

*Monitoria  remunerada  (quando  o  monitor  recebe  bolsa  para  desenvolver  as  atividades)  e  monitoria  não
remunerada/voluntária (quando o monitor não recebe bolsa para desenvolver as atividades). 
* O valor da bolsa da monitoria na forma remunerada é de R$ 200,00 (duzentos reais) sendo pagas 4 parcelas da bolsa no
decorrer do semestre .

II - DA INSCRIÇÃO:

As inscrições estarão abertas ao(a) discente:

a) regularmente matriculado(a) e que esteja cursando disciplinas no Curso de Serviço Social do

Campus Central;

b) que tenha cursado e obtido aprovação no componente curricular a que se refere a monitoria;

c) que tenha disponibilidade para dedicar, no mínimo, 12 (doze) horas semanais para as

atividades de monitoria;

d) o(a) candidato(a) somente poderá se inscrever para concorrer a 1 (uma) monitoria no

semestre letivo 2021.1.



§ 1º A condição de monitor(a) remunerado(a) não impede a participação do(a) estudante em outros

projetos institucionais, desde que nestes projetos o(a) discente não receba remuneração. 

§ 2º O(a) monitor não remunerado (voluntário) poderá participar de outros projetos institucionais,

remunerados ou não remunerados.

III - DO LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÃO:

As inscrições serão feitas pelos(as) interessados(as) no  período de 14 e 15 de junho de

2021 até as 23h59,  através do envio dos documentos necessários,  exclusivamente por meio de

correspondência  eletrônica,  para  o  e-mail  do  Departamento  de  Serviço  Social

atendimentofasso  @uern.br.  

No ato da inscrição, o aluno deverá:

a) Enviar a ficha de inscrição  ( Anexa ao edital) devidamente preenchida e ASSINADA;

b) Enviar os documentos legíveis e sem brilho de: 

- RG e CPF (*Ou documento de identificação com foto, no qual constem os números do 

RG e do CPF);

- Cartão bancário (apenas frente) - apenas de conta corrente do Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal não podendo ser conta poupança).

-Comprovante de residência (emitido nos últimos 3 meses anteriores e apenas a parte que 

contenha o endereço)

- Histórico escolar, comprovando a nota obtida no componente curricular objeto da 

monitoria e o Índice de Rendimento Acadêmico – IRA;

O e-mail com a inscrição deverá ser enviado, obrigatoriamente, da seguinte forma:

 No campo “Assunto” a/o candidata/o deverá escrever: 

 INSCRIÇÃO PARA MONITORIA 2021.1 +  NOME DA/O CANDIDATA/O;

Exemplo: 

Assunto: INSCRIÇÃO PARA MONITORIA 2021.1 – JAINE FERNANDES BARRETO;



 Os anexos deverão, obrigatoriamente, ser enviados em um único e-mail.  Caso haja reenvio

de inscrição, iremos considerar apenas o último e-mail enviado, contendo obrigatoriamente todos os

seguintes documentos: FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA;  DOCUMENTOS PESSOAIS:

(LEGÍVEIS  E  SEM  BRILHO)  RG  E  CPF,   FRENTE  DO  CARTÃO  BANCÁRIO,

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; E  HISTÓRICO ACADÊMICO.

Até o dia 16 de junho de 2021, a/o candidata/o irá receber um e-mail com a confirmação da inscrição.

Caso não receba essa confirmação, deverá entrar em contato através do e-mail atendimentofasso@uern.br

comprovando que fez a inscrição dentro do prazo estabelecido pelo edital.

Será indeferida a inscrição que não seguir as orientações desse edital.

IV- DA SELEÇÃO:

A/ o  candidata/o à monitoria será selecionado mediante:

a) nota obtida no componente curricular objeto da monitoria;

     

  A seleção será realizada no período de 16 a 18 de junho de 2021.

V - DO RESULTADO:

Será convocado o candidato que obtiver a maior nota no componente curricular objeto da

monitoria, conforme item IV deste Edital.

Em caso de empate entre os candidatos, a classificação obedecerá à verificação do melhor

Índice de Rendimento Acadêmico – IRA.

O resultado da  seleção será  divulgado pelo Departamento  de Serviço Social,  através  de

edital, no dia 19 de junho de 2021 através de meios eletrônicos. 

VI - DAS MODALIDADES:

O Programa dispõe de duas modalidades de monitoria, a remunerada e a não-remunerada,

conforme  art.  9º  da  Resolução  052/2020  do  CONSEPE.  O  Curso  de  Serviço  Social,  Campus

Central, ofertará no semestre letivo 2021.1  1 (uma) vaga para a modalidade remunerada e 1 (uma)

vaga não remunerada, obedecendo a ordem de classificação final.

mailto:desso@uern.br


VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

O aluno-monitor, após sua aprovação, deverá dedicar 12 (doze) horas semanais, para junto

com  a professora-tutora elaborar  e desenvolver atividades  didáticas  e científicas,  relacionadas  à

disciplina objeto da seleção. 

Para  orientações  e  informações  complementares  entre  em  contato

EXCLUSIVAMENTE através do e-mail atendimentofasso@uern.br.

Mossoró, 09 de junho de 2021

 Profª. Joana D’arc Lacerda Alves Felipe
 Chefe pro tempore do Departamento de Serviço Social

 Portaria nº 572/2020 – GP/UERN    



 FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DO PIM 2021.1

Área/Disciplina: ___________________________________________ 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Data de Nascimento: 

CPF: 

RG:                                         Orgão Expedidor:                                     Data de expedição: 

Banco: Ag: C/C: 

Endereço:                                                                                                  Nº 

Bairro: 

CEP: 

Cidade                                                  UF: 

Telefone: ( )                              

Celular: ( )

 E-mail: 

2  –  DESCREVA  O  SEU  INTERESSE  EM  PARTICIPAR  DO  PROGRAMA

INSTITUCIONAL DE MONITORIA NA DISCIPLINA PESQUISA SOCIAL:
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