
 

  

 

 

Edital de Seleção de Monitor(a) com atividades para a Cátedra Sérgio Vieira de Mello/2022 
 

 
O Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no art. 107 
do Estatuto da Universidade, abre inscrições para a seleção e admissão de 05 (cinco) monitores voluntários para 
a Cátedra Sérgio Vieira de Mello – PUC Minas (CSVM-PUC Minas). A vaga se refere às atividades a serem 
desenvolvidas com refugiados, solicitantes da condição de refúgio e o público alvo do ACNUR, além de atividades 
administrativas, com carga horária de 08 horas semanais de atividades presenciais, em caráter de voluntariado, a 
ser combinada com a Coordenação da Cátedra. 
 

1. Das atividades a serem desempenhadas: 
 

• Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão atinentes aos núcleos de atendimento da Cátedra; 

• Acompanhamento das atividades extraclasse referentes ao Ensino e a Pesquisa; 

• Realização de outras atividades administrativas e acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão referentes 
à Cátedra designadas pela equipe que a compõe e/ou pela coordenação da mesma, de acordo com as 
orientações fornecidas; 

• Participar, quando indicado, de reuniões e seminários promovidos pela Cátedra. 
 

2. Requisitos: 
 

• Ter alcançado a média geral de 70% nas disciplinas cursadas; 

• Ter conhecimento e domínio de pesquisa na Internet; 

• Ter domínio de inglês, francês ou espanhol; 

• Ter disponibilidade de tempo para o desempenho eficiente das atividades (08 horas semanais); 

• Ter disponibilidade manhã ou tarde e ocasionalmente aos sábados. (a combinar). 
 

3. Local das atividades, Horário e Período: 
 

• Local: Prédio 47 | sala 319; 

• Horário: será discutido com a coordenação da Cátedra. Manhã ou Tarde; 

• Período: março a dezembro/2022 

• Atividade não remunerada – voluntariado (será fornecida declaração para comprovação de ACG)  
 

4. Processo de Seleção: 
 

• Análise do Currículo e do Histórico Escolar com média acima de 70%; 

• Envio de currículos 22/02/2022 a 10/03/2022 para o e-mail: ics.producao@pucminas.br 

• Entrevista com Banca Examinadora. 

As entrevistas, acontecerão presencialmente em data a ser divulgada posteriormente, após análise dos currículos 
pela comissão examinadora. O agendamento do horário para entrevista será comunicado por e-mail 
posteriormente.  
 
O processo de seleção será conduzido por professores designados pelo coordenador da Cátedra da PUC Minas. 
Os interessados deverão enviar o currículo com foto e cópia do Histórico Escolar com média acima de 70% 
(disponível no SGA) para o e-mail: ics.producao@pucminas.br até às 18hs do dia 10/03/2022. 
 

 
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

Prof. Danny Zahreddine 
Coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello 

PUC MINAS 
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