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Ser aluno regularmente matriculado em componentes curriculares dos cursos de 
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2-DA SELEÇÃO 

 

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

entrevista), conforme cronograma abaixo: 

 

   

➢ Prova Escrita: 18/02/2020, de 14h às 16h 
➢ Entrevista: 19/02/2020, de 15h às 16h 
➢ Divulgação do Resultado Final: 21/02/2020 

 

 

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

histórico escolar, prova escrita e entrevista.  

           2.3 Os conteúdos programáticos da prova escrita encontram-se no Anexo I deste Edital. 

2.4 Em caso de empate, considerar--se--á indicado o candidato que apresentar maior 

média na(s) disciplina(s) relacionadas ao projeto escolhido, 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. 

2.5 Os resultados de cada etapa serão divulgados na página do Campus da UFC em 

Crateús, no endereço http://crateus.ufc.br/. 

 

3-DO CADASTRO DA BOLSA 

 

3.1 Os selecionados devem entrega na secretaria acadêmica do Campus da UFC em 

Crateús, até dia 27/02/2020, às 17h, a documentação para cadastramento no sistema PID.   

3.2 Para o cadastramento no sistema PID, os selecionados precisam apresentar os 

seguintes documentos: 

a) Termo de Compromisso, disponível no endereço https://prograd.ufc.br/wp-

content/uploads/2020/01/pid-termo-de-compromisso-monitor.doc; 

b) Declaração Negativa de Bolsa, apenas para bolsa remunerada, disponível no 

endereço https://prograd.ufc.br/wp-content/uploads/2020/01/20200107-pid-declaracao-

negativa-de-bolsa.pdf; 



c) Declaração de Não Acumulação de Atividades, disponível no endereço 

https://prograd.ufc.br/wp-content/uploads/2020/01/20200107-pid-declaracao-nao-acumulacao-

de-atividades.pdf;  

d) Extrato bancário do selecionado, apenas para bolsa remunerada;   

 

 

 

 

 

Crateús, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

 
Prof(a). Laise Lima de Carvalho Sousa 

Coordenadora do Projeto 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Sandro Vagner de Lima 

Vice-Diretor e Coordenador de Programas Acadêmicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I: Conteúdo da Prova Escrita 

 

Projeto: MONITORIA DE CÁLCULO FUNDAMENTAL 

a) LIMITE E CONTINUIDADE 

b) DERIVADA E APLICAÇÕES 

c) INTEGRAL DEFINIDA E APLICAÇÕES 

d) SEQUÊNCIAS E SÉRIES 

e) SECÇÕES CÔNICAS (ELIPSE, PARÁBOLA E HIPÉRBOLE) 

 

 

 
 


