CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA COMUNICAÇÃO CCHCEDITAL
DE CONCURSO N O 012/2021/CCHC
A Diretora do CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA COMUNICAÇÃO da
Universidade Regional de Blumenau, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 6o da
Resolução nº 45/2013 e, cumprindo os trâmites estabelecidos pela mesma Resolução que
dispõe sobre o Concurso de Ingresso para monitoria e as funções do Monitor, PUBLICA:
CONCURSO PARA INGRESSO DE MONITOR NO
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA
- DAS VAGAS:
O número de vagas para o preenchimento das funções de Monitor é de 1 (UMA) vaga
remunerada para atuar junto ao Departamento de História e Geografia, no Centro de Memória
Oral e Pesquisa – CEMOPE, na área temática de Pesquisa em História, História do Brasil II
(Império) e III (República).
I - DAS INSCRIÇÕES:
Para inscrever-se para o Concurso, deve preencher todos os requisitos a seguir:
1. Ser acadêmico regularmente matriculado no curso de História da FURB;
2. Matriculado na 1ª. a 7ª. fase do Curso de História;
3. Média geral igual ou superior a 7.5 (sete e meio) nas disciplinas já cursadas na graduação
em História.
4. De acordo com o art. 6º. da resolução 72/2014 (regulamentação do repasse financeiro aos
estudantes de graduação sob a forma de bolsas), é possível acumular as atividades de
monitoria com as seguintes bolsas: estudo, extensão, participação em Grupos Estáveis de
Produção Artística ou participação em equipes esportivas.
5. Domínio na área de informática básica (Word, Excel e WIX).
As inscrições poderão ser realizadas do dia 30 de abril ao dia 10 de maio de 2021, encaminhando
os documentos abaixo para os e-mails cemop@furb.br e cris@furb.br.
No ato da inscrição apresentar os seguintes documentos:
1. Ficha de Inscrição disponível no anexo deste edital (ou em word solicitando no e-mail
cchc@furb.br)
2. Carteira de Identidade em PDF;
3. Histórico Escolar de Graduação em PDF (no caso de candidato da primeira fase do curso
de História, apresentar histórico escolar do Ensino Médio);
4. Resumo de Matrícula do 1º semestre/2021.
5. Curriculum Vitae, a partir de cadastro oficial na Plataforma Lattes.
6. Memorial descritivo, enviado para cris@furb.br e cemop@furb.br, contendo texto
acadêmico de uma página, acerca do interesse do candidato na realização de pesquisas
vinculadas às linhas de pesquisa do CEMOPE – consulta em: 1)
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/0239446513416585315535
e
2)
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/0239446513416585315396
II - DO PROCESSO SELETIVO:
O processo de seleção será constituído de duas provas:

1 Prova Escrita
1.1 Prova escrita de Domínio Teórico-Metodológico (2,0):
A prova escrita de domínio teórico-metodológico será realizada por escrito, a partir das
seguintes referências bibliográficas, disponíveis em PDF mediante solicitação por e-mail
(cemop@furb.br):
1. PROST, Antoine. A História se escreve/Conclusão. In:
. Doze lições sobre a
História. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. p. 235-272.
2. MOTTA, Márcia Maria M. História, memória e tempo presente. In: CARDOSO, Ciro
Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Org.). Novos Domínios da História. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2012. p. 21-36.
1.2 Prova escrita de Domínio Específico (3,0):
A prova escrita de domínio teórico-metodológico será realizada por escrito, a partir das
seguintes referências bibliográficas, disponíveis em PDF mediante solicitação por e-mail
(cemop@furb.br):
3. FERREIRA, Cristina; SILVA, Evander Ruthieri S. O retorno do Imortal: D. Pedro I
mitificado pelos militares nas representações imagéticas das Revistas O Cruzeiro e
Manchete no Sesquicentenário da Independência (1972). Tempo e Argumento, v. 6, p. 355385, 2014.
4. FERREIRA, Cristina. Mundos do Trabalho e regime autoritário: simbologia das
celebrações e manifestações públicas no Primeiro de Maio. In: BRANCHER, Ana Lice;
LOHN, Reinaldo Lindolfo (Org.). Histórias na Ditadura: Santa Catarina (1964-1985).
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2014. p. 87-108.
5. FERREIRA, Cristina. Nas tramas do cotidiano: experiências de jovens e mulheres
trabalhadoras na indústria têxtil de Blumenau (1958-1968). Estudos Históricos, v. 29, p.
725-744, 2016.
2 Prova Prática:
2.1 Prova de ABNT (2,0):
A prova prática será com questões objetivas, para avaliação de domínio das regras da ABNT,
conforme NBR 6023 e NBR 10520, também disponibilizadas por e-mail (cemop@furb.br)
aos interessados.
2.2 Entrevista com a coordenadora do CEMOPE (3,0)
Data das provas
As provas e as entrevistas serão realizadas no dia 19 de maio de 2021, às 13h30, pela Plataforma
TEAMS.
Classificação:
Será classificado o candidato que obtiver média igual ou superior a 6.0.

III - DA BANCA EXAMINADORA
A banca examinadora do concurso é formada pelos professores:
Profª. Cristina Ferreira (Presidente)
Profª. Cíntia Régia Rodrigues
Prof. Juliana de Mello Moraes
Profª. Edison Lucas Fabricio (Suplente)
IV

- DAS ATIVIDADES E DISPONIBILIDADES

Os interessados deverão ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para o exercício da
monitoria no turno vespertino.
Obs. O presente concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar com a data da publicação
do resultado final. O Departamento de História e Geografia poderá aproveitar os demais
candidatos aprovados, obedecendo à ordem de classificação caso venham a ocorrer vagas.
Blumenau, 26 de abril de 2021.

Profa. Dra. Cristina Ferreira
Coordenadora do CEMOPE
Departamento de História e Geografia

Profa. Dra. Cleide Gessele
Diretora do Centro de Ciências
Humanas e da Comunicação – CCHC

ANEXO I
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA COMUNICAÇÃO – CCHC
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA – DHGE
CENTRO DE MEMÓRIA ORAL E PESQUISA – CEMOPE
Ficha de inscrição para Concurso de Monitoria do
EDITAL DE CONCURSO CCHC NO 012/2021
Nome do candidato
Data de nascimento
____/____/____

Naturalidade

Código de Vínculo do Curso:

Endereço (rua, n.º, bairro)
Cidade

UF

Fone
( )

Celular
( )

E-mail:
Declaro que os documentos abaixo listados estão anexados ao e-mail de inscrição:
1. Carteira de Identidade em PDF;
2. Histórico Escolar de Graduação em PDF (no caso de candidato da segunda fase do
curso de História, apresentar histórico escolar do Ensino Médio);
3. Resumo de Matrícula do 2º semestre/2020.
4. Curriculum Vitae, a partir de cadastro oficial na Plataforma Lattes.
5. Memorial descritivo contendo texto acadêmico de uma página, acerca do interesse do
candidato na realização de pesquisas vinculadas às linhas de pesquisa do CEMOPE.
Horário em que exercerá atividade ( ) Matutino ( X ) Vespertino

( ) Noturno

Declaro, pelo presente, que tenho conhecimento e aceito as normas relativas ao Concurso
de monitoria de acordo com o edital supracitado neste formulário e com a Resolução nº 045/2013,
que regulamenta o exercício das funções de monitoria do ensino de graduação da FURB e fixa
diretrizes de declaração de vaga, seleção e ingresso de monitores.
Blumenau, ______ de ________________ de ________.

____________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

