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Retificação  

Edital DEP-So/CCGT/UFSCar Nº 01/2022 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA MONITORIA DO DEP-So 

 

Do Objeto 

Por meio deste edital publica-se o processo para seleção de monitores de disciplinas deste 

departamento, conforme quadro abaixo, durante o período 2022/1 no Campus Sorocaba da UFSCar.   

 

Disciplina Número de Bolsas 

470171 - Desenho Técnico 1 (uma) 

472735 - Pesquisa Operacional 2 1 (uma) 

 

Deveres e Direitos dos Aprovados 

Os aprovados deverão desenvolver atividades de monitoria acadêmica nos termos da 

Portaria GR Nº 493/98, de 21 de julho de 1998, sob a orientação dos professores designados pelo 

departamento como responsáveis pela disciplina no período de junho a setembro de 2022.  

Cada aprovado terá direito a uma bolsa acadêmica no valor R$ 200,00 por cada mês, pagos 

até 15º dia do mês subsequente, totalizando R$ 800,00.  

 

Período e Forma de Inscrição 

  

Período de Inscrição 26/05/2022 a 02/06/2022 

Forma de Inscrição Somente pela Internet, através do formulário disponível no 

endereço: https://forms.gle/5V38qEcLPkHkgLQK8 

 

Condições para Participação 

Para participar do processo seletivo, o interessado deverá se inscrever no período 

determinado neste edital e atender os seguintes requisitos:  

(i) Estar regularmente matriculado na UFSCar 

(ii) Comprovar a integralização da disciplina objeto de exame em seu currículo escolar. 

(iii) Preencher o formulário de inscrição, anexando o histórico escolar atualizado; 
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(iv) Não ter registrado em seu histórico escolar reprovação em todas as disciplinas do 

semestre imediatamente anterior; e, 

(v) Possuir conta corrente em banco para o recebimento dos valores. (O bolsista deverá 

configurar como único titular da conta corrente em banco físico ou digital, não pode 

ser conta conjunta e não pode ser conta poupança. Não é possível realizar pagamentos 

para bolsistas com CPF irregular). 

 

Critérios de Aprovação dos Candidatos 

O processo de seleção será realizada pela Chefia do DEP-So e levará em consideração: 

a) Primeiramente a nota final obtida na disciplina cursada 

b) Em caso de empate entre os candidatos, será usado como critério de desempate o maior 

valor do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 

 

Divulgação dos Resultados 

a) Os resultados serão publicados no dia 03/junho/2022 até às 12h00.  

b) Após divulgação dos resultados o candidato terá um prazo de até 24 horas para solicitar 

reavaliação. O pedido deve ser formalizado e fundamentado, com envio de e-mail 

diretamente ao Departamento de Engenharia de Produção de Sorocaba (DEP-So) – 

depso@ufscar.br. 

 

Disposições Finais 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do DEP-So. 

  

Atenciosamente,  

 

 Sorocaba, 25 de maio de 2022 

 

Prof. Dr. Isaias Torres 

Chefe do Departamento de  

Engenharia de Produção de Sorocaba – DEP-So 
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