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CONCURSO DE MONITORIA 

 
O Departamento de Filosofia do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) faz saber que, de 
acordo com o Memorando Circular nº 972/2020 – PROGRAD, encontram-se abertas as inscrições 
para o concurso de monitoria, visando o preenchimento de 1 vaga na disciplina de IH982 Filosofia 
Contemporânea I: 
 
INSCRIÇÃO: 
 
As inscrições serão feitas através do e-mail do presidente da banca (danilobilate@gmail.com), no 
período de 15 de fevereiro a 20 de fevereiro de 2021, até as 23:59h. No e-mail deverão ser anexados 
o currículo e o histórico escolar oficial do discente. 
 
OS CANDIDATOS DEVERÃO PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS:   
 
a- Ser aluno(a) regulamente matriculado(a) em curso de graduação;  
 
b- Frequentar efetivamente o curso;  
 
c- Ter integralizado a disciplina IH-982 – Filosofia Contemporânea I no seu histórico escolar, com 
rendimento de aprovação; 
 
d- Dispor de 12 horas semanais livres, de acordo com o horário da disciplina e do orientador, 
verificado junto à planilha de matrícula do período letivo vigente. 
 
CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E SELEÇÃO: 
 
a- Será considerado(a) aprovado(a) no exame de seleção o(a) candidato(a) que obtiver nota média 
igual ou superior a 7 (sete) na prova, realizada online; 
 

b- Só será selecionado(a) o(a) candidato(a) aprovado(a) que obtiver maior número de pontos e não 
estiver exercendo atividade com bolsa de órgãos financiadores de pesquisa, que caracterize 
acumulação com a bolsa de monitoria (PIBIC, CNPq, FAPERJ, dentre outras); 
 

c- Em caso de empate, o(a) candidato(a) que tiver o melhor conceito na disciplina será 
selecionado(a) e, persistindo o empate, será o(a) de melhor CR. 
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VIGÊNCIA DA MONITORIA: 
 
O início das atividades será em fevereiro de 2021, com vigência por dois períodos letivos, isto é, com 
término previsto para 28 de agosto de 2021. 
 
DA SELEÇÃO: 
 
Os candidatos deverão entrar na plataforma de webconferência “Google Meet” através do link 
https://meet.google.com/agm-aaun-ips às 10h do dia 22/02/2021. Será sorteado um dos pontos elencados 
neste Edital (ver abaixo) e os candidatos deverão escrever um texto dissertativo sobre o ponto sorteado, 
estando presentes na sala virtual, com a câmera ligada. Será permitida consulta a textos. O tempo máximo 
para a redação e envio da prova é de 3 horas (isto é, o recebimento da dissertação, por e-mail, deverá ser 
confirmado até às 13h do mesmo dia). O endereço de e-mail para envio da dissertação é o mesmo da 
inscrição, a saber: danilobilate@gmail.com  
 
PONTOS PARA O SORTEIO: 
 
1) A morte de Deus 
2) O amor fati 
3) O eterno retorno 
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