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EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORES 

Projeto de Monitoria Alfabetização e Letramento 

 
Estão abertas as inscrições para selecionar um (1) bolsista de monitoria e um (2) voluntários, 
segundo o Edital de  Monitoria da PROGRAD, edição 2021/2022. 
 

Coordenação: Profa. Dra. Claudia Lemos Vóvio 

Público-alvo: graduandos/as regularmente matriculados/as no Curso de Pedagogia  

Valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

Duração: 2 semestres 

 

Resumo do Projeto 

Este Projeto pretende contribuir para a melhoria da qualidade de ensino do curso de graduação em 
Pedagogia mediante a implementação de práticas de apoio, assessoramento e cooperação no 
campo da Alfabetização, Letramento e Didática de Língua Portuguesa, entre estudantes, docentes 
da UNIFESP no âmbito das Unidades Curriculares Alfabetização e Letramento (disciplina obrigatório 
do 4º termo), Leitura e Produção de Textos na Alfabetização (disciplina eletiva) e Práticas 
Pedagógicas Programadas III (PPPIII) – Mediação de Leitura Literária. Além de formar os monitores 
em atividades de assessoria aos estudantes no acompanhamento de atividades das Unidades 
Curriculares, espera-se promover situações diversificadas de aprendizagem, tanto nas esferas da 
experiência prática, como teórica, e de participação em atividades de planejamento, supervisão e 
avaliação previstas no desenvolvimento das UC. 

 

1. Cronograma 
a) Divulgação do Edital: 02/09/2021 
b) Período de inscrições: de 06/09 a 14/09/2021 
c) Entrevista: dia 20/09 e 22/09/2021 (as entrevistas ocorrerão em meio digital, 

previamente  agendadas, no período da tarde e noite) 
d) Divulgação dos candidatos selecionadas: 27/09/2021 
e) Início do trabalho dos monitores: 04/10/2021 

 

2. Procedimentos para inscrição 

Enviar para o e-mail da Profa. Dra. Claudia Lemos Vóvio: cl.vovio@unifesp.br 

a) Carta de interesse do candidato, explicitando suas motivações, qualidades para 
assumir a função de monitor, se já foi ou é bolsista na Unifesp (em caso positivo 
explictar o projeto e  o período) e disponibilidade de horários (manhã, tarde e 
noite). 

b) Histórico escolar acadêmico em formato pdf (pode ser a versão eletrônica 
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emitida)   
c) Declaração de que não acumula bolsa. 

 
No assunto da mensagem, escrever SELEÇÃO MONITORIA/ALFALETRA – 
2021/2022. 
 
 No corpo da mensagem, escrever: 

Nome: 
Data de nascimento: 

CPF: 
RG: 
RA: 
Endereço completo: 
Telefone para contato (preferivelmente 
celular) Número de WhatsApp 

 

3. Da seleção 
 
Os candidatos serão selecionados e classificados a partir da análise do Histórico Escolar, 
das habilidades expressas na carta de interesse e na entrevista e disponibilidade. O perfil 
do      candidato será considerado conforme as necessidades do projeto. 

 

4. Pré-requisitos 
 

a) Estar regularmente matriculado em curso de Pedagogia da Escola de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da UNIFESP, campus Guarulhos; 

b) Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o desenvolvimento das atividades de 
monitoria; 

c) Ter cursado e sido aprovado a UC obrigatória e/ou UC eletiva; 
d) Ter bom desempenho acadêmico; 
e) Ter domínio de tecnologias de comunicação e informação, tais como: Internet, e-mail, 

MOODLE, ferramentas de reuniões e videoconferência (Google classroom, Google 
Metting, Zoom etc.), e editores de textos e slides; 

f) Ter habilidades pessoais e profissionais para o trabalho colaborativo com grupos; 
g) Ter capacidade de efetivar pesquisa sobre temas específicos da área de alfabetização, 

letramento e didática de Língua Portuguesa, com pró-atividade e dinamismo nas relações 
inter-pessoais. 

h) Não acumular mais de uma Bolsa Acadêmica: Iniciação Científica, PIBIC, PIBITI, Extensão, 
Monitoria, Jovens Talentos e PET. 

 

5. Atribuições do bolsista 
a) Apoiar e assessorar os alunos no que se refere às tarefas em aula, pesquisa e 

investigação e trabalhos de avaliação previstos nas UC; 
b) Manter os registros das orientações e das atividades desenvolvidas pelos alunos; 
c) Oferecer encontros semanais para redimir dúvidas (plantão de dúvidas) e apoiar as 
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 atividades acadêmicas dos estudantes matriculados nas UC ; 
d) Orientar e desenvolver plantões relacionados ao planejamento de atividades didáticas 

de alfabetização, letramento, ensino da leitura, mediação de leitura literária e produção de 
textos; 

e) Cumprir 12 horas de atividades semanais, sendo 6 horas presenciais junto aos colegas 
e professor e as demais atribuídas a partir das demandas do docente. 

 

6. Clausula de reserva 
a) A coordenadora do Projeto 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, 01 de setembro  de 2021. 


