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Seleção de monitores para as unidades curriculares de  

Teoria Literária do 1º semestre de 2018 
 

 
1) Coordenador do projeto: Gustavo Scudeller 

 

2) Inscrições: de 17/01 a 24/01/2018 
 

3) Documentos: 
 

• Histórico escolar 
• Carta de apresentação 

 
4) Enviar e-mail para: gustavoscudeller@yahoo.com.br 
 
5) Entrevista: via Skype (se necessário) 

 
6) Especificações: 

 

 Perfil do monitor para a área de Teoria Literária: 
 

• O monitor deverá ser capaz de auxiliar o docente em eventuais 
pesquisas bibliográficas em bibliotecas do campus e de outras 

instituições nas quais o acervo de obras de Teoria da Literatura seja 
mais representativo;  

• Deverá ter domínio dos gêneros e dos conteúdos das disciplinas para 
qual se candidatar, sabendo lidar com noções de representação 

(mímesis e ficção) e elementos básicos de análise literária. 
• No ato da inscrição, deverá apontar duas disciplinas do quadro abaixo 

para as quais gostaria de se candidatar, distinguindo entre 1ª e 2ª 
opção e apontando, também, se teria disposição para atuar em 

qualquer outra disciplina não mencionada: 
 

UCs de Formação Básica 

Profa. Leila de Aguiar Costa IEL I – Turma A 

Prof. Gustavo Scudeller IEL I – Turma B 

UCs de Complementação da Formação e de Livre escolha 

Prof. Markus Volker Lasch Conceitos Fundamentais 

Prof. Marcelo Moreschi Conceitos Fundamentais  

 
  



7) Processo de seleção: 

 
• Avaliação da carta apresentada no momento da inscrição, 

descrevendo os motivos e as razões do interesse do candidato pela 
monitoria, bem como detalhes do seu envolvimento com as 

disciplinas escolhidas (trabalhos e atividades realizadas, impressões 

gerais, dúvidas mais comuns dos colegas e modo como pretende lidar 
com elas, etc.);  

• Análise do histórico escolar;  
• Se necessário, será marcada uma entrevista individual por Skype com 

alguns candidatos; 
• Os monitores selecionados deverão estar regularmente matriculados 

no curso de Letras;  
• Devem ter bom domínio das disciplinas em que pretendem atuar, 

mantendo bom desempenho acadêmico;  
• O monitor não poderá acumular mais de uma Bolsa Acadêmica (IC, 

PIBIC, PIBITI, Extensão, outra Monitoria, seja remunerada ou 
voluntária, Jovens Talentos e PET), caso haja disponibilidade de bolsa. 

 
 

8) Número de vagas: até 2 (voluntárias).  

 
9) Aprovação e vigência: Os alunos aprovados serão chamados a 

depender do número de vagas disponibilizadas pelos professores. As 
monitorias terão vigência apenas de fevereiro a junho de 2018, sem 

prorrogação para o próximo semestre. 


