VAGAS PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA
SELEÇÃO DE VAGAS PARA ESTUDANTES - EDITAL NO. 001/2018 - PROGRAD/UNESPAR
Em atendimento ao edital no. 001/2018 – PROGRAD/UNESPAR, as disciplinas de Sociologia e de
Sociologia Organizacional dos respectivos Cursos de Graduação (Curso de Serviço Social e de
Secretariado Executivo Trilingue) e a disciplina de Ciência Política (Curso de Serviço Social) da
UNESPAR – Campus de Apucarana), todas elas ministradas pelo Professor Elson Alves de Lima -,
abrem vagas para a pré-seleção de estudante(s)-monitor(es) voluntários. A modalidade da oferta
aos estudantes será a de Monitoria Voluntária (Sem qualquer tipo de atribuição de Bolsa).
Serão ofertadas (03) três vagas, sendo uma (01) vaga para cada disciplina listada acima, divididas
entre (01) uma delas para o Secretariado Exevutivo Trilingue e outras (02) duas vagas para o
Serviço Social.
CRITÉRIOS:
•
O interessado deverá estar regulamente matriculado nos cursos de Secretariado
Executivo Trilingue e no de Serviço Social respectivamente quando do lançamento dessas vagas;
•
O interessado deverá estar freqüentando regularmente os (2os). segundos anos dos
respectivos Cursos acima;
•

Os interessados deverão ter tido boas notas nas disciplinas cursadas acima.

•

Os interessados deverão ter tido aprovação direta na respectiva pleiteada.

•
Os interessados deverão ter ciência de que realizarão atividades dentre as (12) doze
horas disponíveis à realização da Monitoria.

O período destinado à abertura da respectiva seleção de vagas será de:
De 17 de abril a 24 de abril de 2018.

Apucarana-Pr. 19 de abril de 2018.

Professor Elson Alves de Lima.

ANEXO I –VAGAS PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA
SELEÇÃO DE VAGAS DE MONITORIA VOLUNTÁRIA PARA ESTUDANTES EDITAL NO. 001/2018 - PROGRAD/UNESPAR
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS:
CANDIDATO:____________________________________________________
R.G: ______________________. C.P.F:________________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
LOGRADOURO:____________________________ No:___________________
BAIRRO:_______________________________COMPLEMENTO:__________
_______________________________________________________________
CIDADE: ___________________________ ESTADO:_____________________
CEP:________________________
TELEFONE PARA CONTATO:_______________________________________
TELEFONE CELULAR:_____________________________________________ E-MAIL:
_________________________________________________________
DADOS ACADÊMICOS:
CURSO (nome do Curso__________________________________________________) SÉRIE:________
_________________, ______ de _______________ de 2018.
____________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

