EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAD/CIPEAD/COAFE/SIBI/
PROGRAMA EMERGENCIAL DE MONITORIA DIGITAL - APOIO AOS NTES
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - SIBI
Processo nº 23075.059428/2020-42
O Sistema de Bibliotecas da UFPR (SIBI), através das suas Coordenadorias
de Atividades Formativas e Estágios (COAFE) e Integração e Política de
Educação à Distância (CIPEAD), torna público o edital para seleção de
monitor para o Núcleo Tecnológico Bibtech. Essa ação está amparada no
Edital Nº 01/2020 - PROGRAD/CIPEAD/COAFE (3074838), e a cargo da
direção do Sistema de Bibliotecas (SIBI), visando o apoio na
organização/disponibilização de materiais digitais de acesso aberto no
Bibtech.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Será selecionado por meio deste edital 1 (um) estudante regularmente
matriculado nos cursos de Graduação ou Ensino Técnico da UFPR.
Além do número de vagas constantes no item acima, poderão ser
selecionados e classificados candidatos para comporem listas de reserva
para eventuais substituições ou suplementações de apoio ao longo da
vigência do projeto.
A bolsa terá duração de até 4 (quatro) meses, a partir de dezembro de
2020, no valor mensal de R$ 400,00.
Os bolsistas selecionados receberão até quatro parcelas de bolsas,
correspondentes aos meses de novembro/20, dezembro/20,
fevereiro/21 e março/21.
O pagamento das parcelas correspondentes aos meses de fevereiro/21 e
março/21, relativos ao exercício fiscal do ano de 2021, estará sujeito ao
cronograma de repasses orçamentários do governo federal à UFPR e,
portanto, poderá sofrer atrasos ou cortes por motivos alheios à
deliberação da UFPR.
O pagamento das bolsas aos monitores contemplados se dará de acordo
com a disponibilidade orçamentária da UFPR, em datas a serem deﬁnidas
pela COAFE/PROGRAD.

Caberá aos selecionados auxiliar na organização/disponibilização de
conteúdos do Bibtech voltado aos professores da UFPR, desempenhando
as seguintes atividades:
• Incluir o conteúdo selecionado pelos bibliotecários no
Bibtech;
• Suporte no processo de edição dos vídeos;
• Auxílio para armazenar e disponibilizar material de audiovídeo
na UFPR VIRTUAL.
Os monitores desenvolverão as atividades via ambiente do Moodle e
eventualmente nas bibliotecas do SiBi.

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
Poderão se candidatar estudantes que cumpram os seguintes requisitos:
• Estudantes com matrícula ativa no curso de Gestão da
Informação da Universidade Federal do Paraná;
• apresentem frequência regular e desempenho acadêmico
satisfatório;
• tenham disponibilidade de 12h semanais para atividades de
monitoria;
• possuam conhecimentos e habilidades necessárias para
utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação;
• disponham em seu domicílio de computadores (desktop,
notebook ou tablet, entre outros) e acesso à Internet em
quantidade e qualidade necessárias para o desempenho
adequado das suas atribuições;
As inscrições deverão ser realizadas por meio do preenchimento do
formulário ( https://forms.gle/C9hQ4LNvep2yPDzU6) e envio da cópia do
histórico escolar da graduação em andamento por e-mail
(saubc@ufpr.br), aos cuidados de Lidiane do Prado Reis e Silva, até as
16h00min do dia 25 de novembro de 2020.
A seleção será realizada com base na avaliação dos seguintes critérios:
• análise do formulário (peso 50%);
• entrevista a ser realizada no dia 26 de novembro a partir das
09h30min (peso de 50%).

Resultado da seleção será divulgado no dia 27 de novembro às 12h00min.
CRONOGRAMA
•

Período de inscrições: 23/11 a 25/11 (até 16:00)

•

Entrevista: 26/11 (a partir das 9:30)

•

Divulgação do resultado: 27/11

•

Início das atividades: 01/12
Curitiba, 23 de novembro de 2020.

