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EDITAL Nº03/2021 

 
 

CONCURSO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 
 

O Departamento de Filosofia do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) faz saber que, de 
acordo com o Memorando Circular nº 713/2020 – PROGRAD, encontram-se abertas as inscrições para o 
concurso de monitoria voluntária (não-remunerada), visando o preenchimento de 1 vaga na disciplina 
de Tópicos especiais em ética moderna (IH937): 
 
 
INSCRIÇÃO: 
   

As inscrições serão feitas através do e-mail do presidente da banca (danilobilate@gmail.com), no 
período de 19 a 25 de maio de 2021, até as 23h59. No e-mail deverão ser anexados o currículo e o histórico 
escolar oficial do(a) discente. 
 
 
OS(AS) CANDIDATOS(AS) 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 Tópicos especiais em ética moderna 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 acadêmico 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), após entrevista online com a banca e análise do currículo, inclusive do histórico 
escolar;  
b- Só será selecionado(a) o(a) candidato(a) aprovado(a) que obtiver maior número de pontos; 
c- Em caso de empate, o(a) candidato(a) que obtiver melhor conceito na disciplina será selecionado(a) e, 
persistindo o empate, será o(a) de melhor IRA. 
 
 
VIGÊNCIA DA MONITORIA 
      

O início das atividades será em 31 de maio de 2021, com término previsto no final do período 
letivo 2020-2, isto é, dia 28 de agosto de 2021. 
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DA SELEÇÃO 
 

As entrevistas com os(as) candidatos(as) serão realizadas no dia 26/05/2021, numa sala virtual da 
plataforma de webconferência “Google Meet”; o link para acesso à sala será fornecido aos(às) 
inscritos(as), com antecedência, por e-mail. 

Todos os candidatos deverão estar presentes pontualmente na sala às 10h para receberem breves 
informações sobre a avaliação online. Às 10:15h iniciarão as entrevistas. O resultado será divulgado até 
o dia 27/05/2021.  
 
 
TEMAS PARA A ENTREVISTA 
 
a- A questão da genealogia 
b- A noção de Vontade de poder 
c- O amor fati 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
NIETZSCHE, F. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. Trad. de Mário da Silva. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
 
_____. Genealogia da moral: uma polêmica. Trad. de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das 
letras, 2007. 
 
_____. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. Trad. de Paulo César de Souza. São 
Paulo: Companhia das letras, 2007. 
 
 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
Danilo Bilate (Presidente) 
Francisco de Moraes 
Pedro Hussak 
 

  
 
 

 Departamento de Filosofia-UFRRJ, em 12 de maio de 2021 
Prof. Dr. Francisco de Moraes 

Vice-Chefe do Departamento de Filosofia 
 


