Projeto “Monitoria e Plataforma Teams”
Projeto: "Programa Permanente de Extensão UnB Idiomas."
Local: UnB Idiomas - Universidade de Brasília
Duração: 06 meses – contratação imediata, podendo ser prorrogada por mais 06 meses.
Valor da Bolsa: R$ 400,00
Valor do Vale transporte: R$ 80,00
Valor do seguro de vida: R$ 20,00
Carga horária semanal: 20h semanais
Número de vagas: 06 vagas
Participar das seguintes atividades:
1) Execução de ações internas de TI sob a supervisão da equipe de TI do UnB Idiomas,
referente às aulas remotas.
2) Orientação a alunos sobre acesso à Plataforma Teams e a aplicativos do Office 365, do uso
desta Plataforma em sua interação nas aulas.
3) Auxiliar os Supervisores com suporte e orientação a alunos, visando sua efetiva participação
nas aulas remotas na Plataforma Teams.
Requisitos Obrigatórios:
•

•
•

Estar cursando o Bacharelado em Letras, preferencialmente o curso de Línguas
Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo no Ciberespaço e à Sociedade da
Informação, (LEA-MSI), na Universidade de Brasília;
Estar vinculado(a) à Universidade de Brasília, regularmente matriculado(a).
Ter disponibilidade para cumprir as 20 horas semanais, de 2ª-feira a sábado.

Pontuação classificatória para seleção (enviar documento que comprove as experiências):

Item

Especificação

Valor Unitário

1

Ter cursado as disciplinas: (1) Fundamentos à
Sociedade da Informação e (2) Multilinguismo no
Ciberespaço, com menção mínima MS em cada uma.

2 pontos
(1 ponto cada
disciplina.)

Menções acima de MS no Currículo em todas as
disciplinas constantes no Histórico Escolar.

4 pontos para o
Histórico

(1) Comprovante de curso relacionado à área solicitada
que informe experiência com o uso de ferramentas
tecnológicas, (2) participação em projetos de
Graduação sobre tema afim, (3) trabalho sobre o tema
afim desenvolvido em disciplina, (4) monitoria em
uma das disciplinas citadas no ponto 1.

Mínimo, 1 comprovante
(4 pontos) e máximo, 2
comprovantes (2 pontos
cada)

2
3

4 pontos

Seleção: A seleção será por meio de análise de currículo. O aluno de graduação deverá enviar
para o e-mail: curriculos@finatec.org.br, do dia 15/07 até 22/07/2020 com o título
“Monitoria e Plataforma Teams”, os seguintes documentos em PDF:
● Currículo Lattes atualizado;
● Declaração de aluno regular da UnB (retirada na matrícula web em menos de 15
dias);
● Histórico escolar e grade horária do semestre atual. Somente em caso de disciplina
cursada em 2019/2 necessária para o critério desta seleção, item 1, quadro acima,
que ainda não conste no seu Histórico Escolar, anexar ao seu curriculum declaração
obtida por meio eletrônico ou com o coordenador do curso ou com o professor da
disciplina;
● Carta de motivação para trabalhar no projeto (mínimo 10 linhas e máximo 15 linhas)
letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5. Nela você deverá informar
o porquê de se apresentar como monitor e como espera poder contribuir.
● Cópia de comprovantes de experiências especificadas no item 3 (quadro acima).

