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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA GRADUAÇÃO 

 

DISCIPLINAS: Fundamentos Teórico-Metodológicos do Serviço Social III   

  

O Departamento de Fundamentos do Serviço Social da Unidade Faculdade de Serviço Social faz público o processo de
seleção para o Programa de Monitoria (Ano le�vo:2023/1) da disciplina acima indicada, para preenchimento de 1
vaga(s) para monitores bolsistas, de acordo com as Resolução nº 123/2016 do Conselho Setorial de Graduação.

 

 

INSCRIÇÃO

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:

1 - Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação;

2 - Ter disponibilidade de 06 horas ou 12 horas semanais, conforme estabelecido no Projeto e no Edital de Seleção;

3 – Estar aprovado ou cursando a disciplina* ou conjunto de disciplinas para as quais se pretende a par�cipação no
Programa. * O candidato pode estar cursando a disciplina no momento da inscrição, mas deverá ter sido aprovado no
momento de assumir a Monitoria.

 

VIGÊNCIA DO EDITAL

O edital terá vigência de 1 semestre le�vo prorrogada automa�camente por mais 1 semestre na ausência de novo
edital.

 

PROCESSO DE SELEÇÃO

A seleção constará de:

1- Prova de conhecimentos que verse sobre pontos do programa da(s) disciplina(s) objeto da monitoria, sendo eles: A
consolidação da ruptura com o Serviço Social Tradicional no âmbito da produção acadêmica na década de 1980:
apreensão e análise do significado sócio-histórico da profissão; alterações no debate sobre o Estado e as polí�cas
sociais; referências teóricas para a atuação profissional. O debate sobre a profissão na década de 1990: transformações
societárias e Serviço Social; mudanças no mercado de trabalho; diretrizes curriculares para a formação acadêmica e
consolidação da ruptura no âmbito jurídico-norma�vo (Código de É�ca de 1993 e Lei de Regulamentação da Profissão
8662/93);

2 - Análise do histórico acadêmico do discente e entrevista. (o histórico deve ser levado impresso no dia da entrevista.

 

Todos os inscritos par�ciparão de todas as etapas. O resultado final será pela média aritmé�ca da nota alcançada nas
duas etapas. 

 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS

 

INSCRIÇÃO
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PERÍODO: 22 a 24 de março    

LOCAL: Secretaria Faculdade de Serviço Social/UFJF 

 

SELEÇÃO

DATA/HORÁRIO: 27 (prova) e 29 (entrevista e análise de histórico) de março.    

ENDEREÇO ELETRÔNICO ou LOCAL: Faculdade de Serviço Social/UFJF (sala a definir) 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA  SELEÇÃO

DATA/HORÁRIO: 30 de março.    

ENDEREÇO ELETRÔNICO ou LOCAL: Secretaria Faculdade de Serviço Social/UFJF e
h�ps://www.u�f.br/facssocial/graduacao/editais/monitoria/  

 

 

Juiz de Fora, 17 de março de 2023.

 

 

Bruno Bruziguessi Bueno

 Chefe do Departamento

 

Raphael Dutra Bazarello

Professor Orientador


