
EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORES – 2017/2018 
 GVEPP (Grupo de Visitas, Estudo e Pesquisa em Patrimônio) 

Departamento de História – EFLCH/Unifesp 
 

O GVEPP - Grupo de Visitas, Estudo e Pesquisa em Patrimônio e as UCs “História, 

Memória e Patrimônio” e “História e Educação Patrimonial”, do Departamento de 
História da EFLCH-UNIFESP, sob a coordenação da Profª Lucília Siqueira, tornam 
pública a abertura de inscrições para selecionar 3(três) monitores, sendo: 

 
. um monitor bolsista  
. dois monitores voluntários 

 
Coordenação: Profª Lucília Siqueira (lsiqueira@unifesp.br)  
Público-alvo: alunos regularmente matriculados em História (a partir do 5º termo) 
Valor da bolsa: R$ 400,00 (somente para o monitor bolsista) 
Duração: de 14/agosto/2017 a junho/2018 (renovável no meio do período) 
Resumo do projeto: Coordenado pela professora Lucília S. Siqueira, o GVEPP – Grupo de 
Visitas, Estudo e Pesquisa em Patrimônio foi estruturado no início do 1º semestre de 2014 
para atender o interesse de estudar, pesquisar e se aprofundar no conhecimento do 
patrimônio cultural in loco. O GVEPP promove reuniões de estudo, orientações individuais para 
pesquisa e, principalmente, visitas e aulas relativas a bens culturais tombados no Estado de 
São Paulo. Este projeto de monitoria para o GVEPP pretende: estimular e aperfeiçoar a 
formação dos estudantes-monitores para a docência; ampliar as oportunidades de 
atendimento aos estudantes do Curso de História que se dedicam à área de Patrimônio 
Cultural; aprimorar este atendimento no sentido de torná-lo mais próximo da realidade dos 
bens culturais protegidos; construir um espaço de debate onde possam se confrontar a teoria 
sobre patrimônio cultural e a prática da gestão dos bens culturais protegidos; aperfeiçoar as 
formas de aprender fora da sala de aula, isto é, em visita aos bens tombados e aos órgãos 
públicos; refletir sobre as funções do historiador no campo do Patrimônio Cultural; refletir 
sobre a necessidade de atualização dos conteúdos históricos veiculados para turistas, 
estudantes e cidadãos em geral nos bens culturais patrimonializados; colaborar para a 
construção de um ambiente universitário onde a boa convivência se faça para além da sala de 
aula. 
Perfil desejado para os monitores: ter cursado História, Memória e Patrimônio e obtido 
bom desempenho nesta UC; apresentar interesse para estudo e/ou pesquisa na área do 
Patrimônio; mostrar disposição, iniciativa e habilidade para o trato das questões operacionais 
envolvidas nas visitas: agendamentos, divulgação, disponibilização de material bibliográfico; 
apresentar sociabilidade e destreza para lidar com os colegas, os docentes das UCs de 
Patrimônio e os funcionários dos setores de infra-estrutura da Universidade; dispor de tempo 
para as atividades frequentes da monitoria no campus e para as visitas aos bens culturais 
tombados; participar de avaliações periódicas junto à Coordenação deste projeto; elaborar o 
relatório final e participar do Congresso Acadêmico no ano de 2018. 
 
1) Cronograma: 
1. Divulgação deste Edital: a partir de junho/2017 
2. Período de inscrições: até 07/agosto/2017 (pelo email lsiqueira@unifesp.br) 
. no email da inscrição, propor horário da entrevista (a ser confirmado) 
3. Entrevista por SKYPE: 09/08/2017, quarta-feira, a partir das 14h (horário a ser 
agendado após confirmação da inscrição) 
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4. Divulgação dos candidatos selecionados: 11/08/2017 
 
2) Procedimentos para inscrição: 
Até o dia 07/agosto, enviar para o e-mail lsiqueira@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 – Pequeno texto onde conste: 
. nome, número de matrícula, termo em que está matriculado, data de 
nascimento, endereço residencial, telefone, RG e CPF; 
. justificativa do interesse pela vaga; 
. horários de que dispõe para atuar na monitoria; 
. horários em que já exerce outras atividades regularmente: turno na Unifesp, 
trabalho, estágio etc. 
. dados curriculares que julgue apropriados para esta monitoria; 
. outros projetos em que esteve envolvido na Unifesp, com ou sem bolsa 
(extensão, iniciação científica, monitoria etc.) 

2.3  - Ao final do texto, informar se tem interesse pelas vagas de monitoria 
voluntária, sem bolsa 

 Atenção: Considere-se inscrito ao receber confirmação do envio de mensagem 
e o agendamento da entrevista. 

 
3) Da seleção: 
Os candidatos serão selecionados pelo desempenho acadêmico, a partir das 
habilidades expressas no Histórico Escolar, em especial na UC de História, Memória e 
Patrimônio e nas demais UCs da área de Patrimônio. Serão valorizados os que 
apresentarem disposição para trabalhar junto aos colegas, à docente responsável por 
esta monitoria e aos funcionários dos setores de infra-estrutura da Unifesp para 
cumprir as tarefas mencionadas no “resumo do projeto”, acima. 
O estudante classificado em primeiro lugar ficará com a monitoria com bolsa; os 
demais classificados ficarão com as vagas de monitoria voluntária, de acordo com o 
lugar que obtiverem na seleção. 
 
4) Requisitos obrigatórios:  
a) Estar matriculado regularmente no curso de História da EFLCH/UNIFESP a partir do 
5º termo (quanto mais semestres cursados, melhor a colocação do aluno nesta 
seleção); 
b) Disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o desenvolvimento das atividades 
presenciais; 
c) Apresentar bom desempenho acadêmico, comprovado pelo histórico escolar;  
d) Mostrar, na entrevista, empenho e disposição para as atividades previstas nesta 
monitoria . 

 
                                                                                             Guarulhos, 12 de junho de 2017. 
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