
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS DE CRATEÚS

EDITAL PID/2019

SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PID

A  Coordenação  Acadêmica  do  Campus  de  Crateús torna  público  que  estão

reabertas, no período de  16/02/2019 a 19/02/2019, as inscrições para a seleção para 01

(uma) vaga de monitor remunerado e 01 (uma) vaga para monitor voluntário, do projeto

Monitoria para a disciplina de Álgebra Linear coordenado pela professora  Lílian de

Oliveira Carneiro, referente à disciplina de Álgebra Linear.

 

Poderão se inscrever para o processo seletivo alunos regularmente matriculados

na UFC, Campus de Crateús, cujo histórico escolar registre aprovação na(s) disciplina(s)

relativas  ao  projeto  escolhido.  Para  realizar  a  inscrição,  o  interessado  deve  enviar  o

histórico escolar recente para lilian.carneiro@crateus.ufc.br 

A  seleção constará de três etapas (análise do histórico escolar, prova escrita e

entrevista), conforme cronograma abaixo:

 Prova Escrita: 21/02/2019, de 15 h às 17 h
 Entrevista: 22/02/2019, de 15h às 16h;
 Divulgação do Resultado Final: 22/02/2019

Serão classificados os alunos com média final  superior ou igual  a  7,0 das notas do

histórico escolar, prova escrita e entrevista. Em caso de empate,  considerar-se-á indicado o

candidato que apresentar maior média na(s) disciplina(s)  relacionadas ao projeto escolhido,
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depois a maior nota da prova escrita, depois a maior nota da entrevista, depois o maior número

de créditos cursados e, persistindo o empate, a indicação será feita pela comissão de seleção.

Até  dia  25/02/2019,   às  17h,   os  selecionados  devem  encaminhar  à  secretaria  de

graduação a documentação para cadastramento no sistema PID.  

Crateús, 15 de fevereiro de 2019.

_________________________________________________

Prof(a). Lílian de Oliveira Carneiro

Coordenador do Projeto

_________________________________________________

Prof. Lívio Antônio Melo Freire

Vice-Diretor e Coordenador de Programas Acadêmicos



ANEXO I: Conteúdo da Prova Escrita

Projeto:  Monitoria para a disciplina de Álgebra Linear

a) Matrizes

b) Estudo e solução de Sistemas Lineares

c) Espaços Vetoriais

d) Transformações Lineares

e) Determinação de Autovalores e Autovetores


