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Edital 010/2015 de Abertura de Inscrição para  
Processo de Seleção de Monitores 

 
 
 O Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Regional de 
Blumenau, no uso de suas atribuições e atendendo o disposto na Resolução 45/2013 - 
Reitoria, torna público, que no período de 25 a 29 de maio de 2015, estarão abertas as 
inscrições para o processo de Seleção de Monitores, com vista ao preenchimento de uma (01) 
vaga de monitor para o DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO. 

 
ÁREA: Conforto Ambiental  

 
01. Das inscrições 
 
 As inscrições poderão ser realizadas das 8h às 12h e das 13h15 às 17h15 na 
Secretaria do Departamento de Arquitetura e Urbanismo (Sala N-009), através de 
preenchimento de requerimento, ao qual o candidato deverá anexar o histórico escolar, com 
média. 

 
02. Dos requisitos 
 

Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos: 
- Ser aluno regularmente matriculado na FURB, no Curso de Arquitetura e Urbanismo; 
- Ter cursado com aproveitamento as disciplinas de Conforto Ambiental Térmico e Ateliê IV 

– Projeto Integrado de Arquitetura, Urbanismo e Conforto Ambiental Térmico, do curso de 
Arquitetura e Urbanismo. 

- Ter disponibilidade para cumprir uma carga horária de 20 horas semanais no período 
vespertino. 

- Ter no mínimo 2 (dois) anos a mais de curso a partir da data de inscrição; 
 
03. Das Provas 
 

O candidato a monitor terá de submeter-se às seguintes provas: 
 
a. Conhecimentos Teóricos Específicos;   
b. Prática 
 
As provas de conhecimentos teóricos específicos e prática abordarão temas especificados 
em anexo.  
 

04. Do critério de avaliação e classificação  
     
- A nota final do candidato será calculada através da média aritmética das notas obtidas nas 

provas de conhecimentos teóricos específicos e prática; 
- Será escolhido o candidato que tiver a melhor média final; 
- A banca examinadora atribui nota em cada prova, sendo considerado habilitado o 

candidato que obtenha média igual ou superior a 7,0 (sete); 
- Candidato que tiver nota inferior a 7,0 (sete) nas provas de conhecimentos teóricos 

específicos ou prática será reprovado no concurso; 
- Havendo mais de um candidato habilitado, a banca indica a ordem de classificação dos 

candidatos; 
- No caso de empate, o critério de desempate será o desempenho obtido na prova prática. 
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05. Da Remuneração 
 
 O monitor tem direito a uma bolsa de 24 (vinte e quatro) créditos financeiros 
equivalente a 20 (vinte) horas semanais do exercício da monitoria.   
 

 
06. Da Validade e do Exercício da Monitoria  
 
6.1 O concurso de monitoria é válido por 1 (um) ano, prorrogável por igual período. 
6.2 O monitor selecionado pode exercer a função por um prazo que não exceda a conclusão 
do curso de graduação, com renovação anual do termo de compromisso. 
6.3. O tempo máximo de exercício da monitoria é de 2 (dois) anos. 
 
 
 

Blumenau, 08 de maio de 2015. 
 

 
 
 
_______________________________       _________________________________________ 
Profª. Marcia Cristina Sardá Espindola                      Prof. Ney Botelho Cantanhede Filho 
           Diretora do CCT Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
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CONCURSO DE MONITORIA 
 

Área: Conforto Ambiental 
 

1 DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Prova  
 

Data Horário                    Local  

1. Conhecimentos Teóricos 

Específicos 

01/06/2015 15h  

Sala GA-204 

Campus I 

 
2. Prática 02/06/2015 16h 

 
 

 
2 TEMAS PARA A PROVA TEÓRICA E PRÁTICA: 

 

1) Estratégias arquitetônicas bioclimáticas para o conforto ambiental local (clima sub-
tropical mesotérmico-úmido com verões quentes); 

2) Estudo de insolação em edificações: diagrama solar; heliodon; método do 
mascaramento de aberturas (ângulos alfa, beta e gama) e uso do software Suntool; 

3) Estratégias arquitetônicas de ventilação natural: conceitos, estimativa de cálculo; 

4) Tipologias e classificação (geometria, mobilidade, materiais) de elementos de 
controle solar; 

5) Desempenho térmico de materiais e sistemas construtivos (transmitância térmica e 
Capacidade térmica): conceitos e aplicação; 

 

OBS: Para a Prova Prática será sorteado um dos temas acima. 
 

 
Blumenau, 08 de maio de 2015. 

 
 

 
 
 
_______________________________       _________________________________________ 
Profª. Marcia Cristina Sardá Espindola                      Prof. Ney Botelho Cantanhede Filho 
           Diretora do CCT Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
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PORTARIA Nº 001/2015 

 
 
 
 

Nomeia banca examinadora do Concurso de 
Monitoria para a área de Conforto Ambiental 

 
 
 
  O Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, no uso de suas 
atribuições, nomeia os professores abaixo relacionados para, sob presidência do 
primeiro, comporem a Banca Examinadora do Concurso de Monitoria para a área 
de Conforto Ambiental. 
 
 
 

Prof. Dr. Amilcar José Bogo 
Profª. Drª. Rafaela Vieira 
Prof  Dr.  João Francisco Noll 
 
Suplente: Profª. Msc. Ney Botelho Cantanhede Filho 

 
 
 
 
 
 
 

Blumenau, 08 de maio de 2015. 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Prof. Ney Botelho Cantanhede Filho 

Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
 


