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EDITAL LALIN No 1, de 07 de fevereiro de 2022 

 

O Laboratório de Linguagens: Pesquisa e Extensão em Ensino e Aprendizagem (LALIN) 

do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da UFOP torna pública, para 

conhecimento da comunidade universitária, a abertura de processo de seleção de monitor 

de graduação tendo em vista a ocupação de uma vaga de Bolsa de Desenvolvimento 

Institucional (BDI). 

Bolsa:  de R$ 400,00 por mês, com vigência até o dia 31-12-2022. 

Carga horária: 20 horas semanais. 

REQUISITOS: ter coeficiente acadêmico igual ou superior a 06 (seis); ter disponibilidade 

de tempo para cumprir uma carga horária de 15 horas semanais; não usufruir de qualquer 

outro tipo de bolsa e não desenvolver atividade para a qual já exista alguma legislação 

restritiva na Universidade. 

Objetivo: realizar serviços na área das tecnologias de informação e comunicação, tais 

como manter e atualizar um site; criar, manter e atualizar redes sociais; fornecer suporte 

técnico na utilização de plataformas de comunicação; produzir e divulgar notas 

informativas; elaborar material de divulgação. 

Inscrição: no período de 07-02-2022 a 13-02-2022, por meio do preenchimento da ficha 

constante no link https://forms.gle/y5dkzest1w5KV6wGA, a que se deve anexar carta 

expondo motivações da inscrição, cópia do histórico escolar e cópia do documento de 

identidade. 

Seleção: no dia 14-02-2022, de acordo com os seguintes critérios: a) coeficiente 

acadêmico; b) disponibilidade de tempo; c) desempenho na escrita da carta de motivação; 

d) desempenho em entrevista feita pela banca (em horário a ser informado aos 

candidatos). 

Divulgação dos resultados: no dia 14-02-2022, em mensagem de e-mail aos candidatos e 

no site do ICHS (em “Diretoria”). 

 

07 de fevereiro de 2022. 

 

Ada Magaly Matias Brasileiro 

Presidente do Colegiado do LALIN 

https://forms.gle/y5dkzest1w5KV6wGA
maria.luisa@aluno.ufop.edu.br
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