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EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORES 
Projeto de Monitoria do Centro de Memória e Pesquisa Histórica  

A organização e a disponibilização do acervo do CMPH, 
articulações do ensino com a pesquisa  

 
O Centro de Memória e Pesquisa Histórica abre inscrições para selecionar 1 
(um) bolsista de Monitoria e 6 voluntários, segundo edital de monitoria da  
PROGRAD, edição 2019/2020. 
Coordenação: Profa. Dra. Maria Luiza Ferreira de Oliveira  e profa. Dra. Maria 
Rita de Almeida Toledo  
Público-alvo: alunos regularmente matriculados no curso de História 
Valor da bolsa: R$ 400,00 
Duração: 10 meses, a contar e partir de 01 de agosto de 2019 (primeiro 
pagamento em setembro). 
 
Resumo do projeto de monitoria: O projeto pretende reforçar o conceito do CMPH 
como campo de intersecção entre diferentes conteúdos disciplinares do curso de 
História. O CMPH é o espaço fundamental das práticas dos futuros historiadores. 
Inserir a aluna ou o aluno da graduação em contato com os desafios da organização 
de um centro de guarda e gestão documental que possui valioso acervo, sobre o qual 
a/o aluna/o aprende o potencial, compromete a/o estudante, vinculando-a/o de 
maneira mais profunda com o curso. Entendemos que a formação acadêmica em 
História não pode abrir mão de um conhecimento aprofundado no lidar com fontes em 
suportes variados. Nesse sentido, o trabalho de organização e disponibilização do 
acervo custodiado pelo CMPH, junto com a complementar reflexão e estudo sobre os 
critérios dessa organização, é também um trabalho formativo. Junto com isso, o 
projeto prevê que a monitoria promova atendimento de qualidade para os alunos 
matriculados nas disciplinas de LAB I, II e III, com atividades no CMPH. A monitoria 
também colaborará na elaboração de uma exposição que faremos no CMPH no 
começo de 2020.   
 
1) Cronograma: 
1. Divulgação deste Edital: 12/06/2019 
2. Período de inscrições: de 12/06/2019 até 23/06/2019 
3. Entrevista: dia 24.06.2019, às 17h00, no CMPH 
4. Divulgação dos candidatos selecionados: 01/07/2019 
5. Início do trabalho dos monitores: 05/08/2016 
 
2) Procedimentos para inscrição: 
Enviar para o e-mail mlfoliveira@unifesp.br a seguinte documentação: 

2.1 - Histórico escolar em formato pdf (pode ser a versão eletrônica emitida pelo 
sistema acadêmico, sem assinatura). 

2.2 – Texto de uma lauda, exprimindo: 
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a) Porque deseja a vaga; 
b) Quais seus horários disponíveis (manhã/tarde/noite); 
c) Quais programas de informática e línguas estrangeiras domina; 
d) Já foi ou é bolsista na UNIFESP? Em caso afirmativo, mencione o período, 

o nome do projeto e a temática. 
       2.3 – No assunto da mensagem, escrever SELEÇÃO MONITORIA/CMPH 2019. 
No corpo da mensagem, escrever: 
Nome: 
Data de nascimento: 
CPF: 
RG: 
RA: 
Endereço completo: 
Telefone para contato (preferivelmente celular) 
 
3) Da seleção: 
Os candidatos serão selecionados pelo desempenho acadêmico e classificados a 
partir das habilidades expressas no Histórico Escolar, no texto apresentado (item 2.2) 
e na entrevista. O perfil do candidato será considerado conforme as necessidades do 
projeto. 
 
4) Pré-requisitos: 
4.1) Obrigatórios: 
a) Estar matriculado regularmente no curso de História da EFLCH/UNIFESP; 
b) Dedicação exclusiva ao curso de graduação e à Monitoria, não podendo receber 
salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades extracurriculares de 
qualquer natureza, durante toda a vigência da bolsa; 
c) Disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o desenvolvimento das 
atividades de monitoria; 
 
4.2) Desejáveis: 
a) Bom desempenho acadêmico; 
b) Responsabilidade e comprometimento com resultados; 
c) Capacidade de trabalhar bem em equipe. 
 
5) Atribuições do bolsista: 
a) Dedicar 12 (doze) horas presenciais por semana; 
b) Elaboração de relatórios, quando solicitados, durante a vigência da bolsa; 
c) Participação no Congresso Acadêmico apresentando resultados do programa de 
monitoria, em 2020; 
d) Organização e disponibilização de materiais do CMPH a serem trabalhados nos 
exercícios das Ucs de LAB 
e) Recepção de graduandos de LAB I, II e III no cumprimento das horas de atividades 
programadas; 
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e) Atendimento dos estudantes no “Dia Aberto”, que ocorre duas vezes ao ano 
e) Higienização, acondicionamento e descrição dos acervos existentes no CMPH, 
juntamente com os professores responsáveis ou com a bibliotecária. 
f) Apoio, à bibliotecária, conforme demanda, na catalogação do acervo. 
g) Orientação das atividades com alunos de outras UCs que queiram utilizar o CMPH  
 
6) Cláusula de reserva: 
a) O Centro de Memória e Pesquisa Histórica reserva o direito de resolver os casos 
omissos e as situações não previstas neste Edital; 
b) Os candidatos selecionados poderão ser substituídos, por indicação da 
coordenação do projeto, a qualquer tempo, em caso de desempenho insatisfatório do 
bolsista; 
 
 
 

Guarulhos, 12 de junho de 2019 


