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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA NO DEPARTAMENTO 

DE ARQUITETURA E URBANISMO 
 

Nome: ___________________________________________________________ 

Matrícula: ____________________ 

Departamento : __________________________________________ 

Período atual: _________________ 

Telefone Residencial: _________________________ 

Celular: ___________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

Já foi monitor? (  ) SIM (  ) NÃO 

Qual(is) o(s) período(s)? ___________________________________ 

Carga Horária do monitor: ______________________________________________ 

Professor responsável pela disciplina:_________________________________________ 

Disciplina e turma que deseja ser monitor: ___________________________________ 

Assinatura do Professor: ______________________________________ 

 

PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DO MONITOR 

 

1 .Os critérios para admissão de monitor (a) são: 

 

 C.R igual ou mais 6 

 Não apresentar mais do que 3 reprovações 

 

2. Devolver o formulário de Monitoria totalmente preenchido à secretaria do DAU 

junto com histórico escolar (do PUC ONLINE) para fazer a pré-admissão até o dia 

8 do mês corrente. Caso contrário, só será admitido no mês seguinte. 
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3. Após a pré-admissão na secretaria, o aluno deve aguardar o e-mail do RH com 

o agendamento eletrônico, no qual será informada a data e hora em que deverá 

comparecer ao RH para assinar o Termo de Compromisso – TC, e entregar cópia 

de documentos pessoais (CPF, Identidade, comprovante de residência e 

comprovante de conta corrente). Em caso do aluno ter realizado monitoria no 

semestre anterior, o mesmo só precisará assinar o Termo Aditivo no departamento 

de Arquitetura, pois neste caso se caracteriza uma renovação de monitoria. 

 

4. O aluno deve comparecer ao RH, na data agendada, e assinar o Termo de 

Compromisso, documento final no qual será firmado o início e o término da 

monitoria, carga horaria e o valor da bolsa auxilio mensal 

. 

5. Mensalmente o monitor deve vir a secretaria para receber o contracheque com a 

discriminação da remuneração pela monitoria. 

 

6. Anualmente o monitor receberá o informe de rendimentos para declaração de 

imposto de renda anual. 

 

7. O aluno que tiver algum imprevisto que o impeça de comparecer na data 

agendada, deverá entrar em contato com o RH imediatamente pelo telefone 3527- 

1071 para solicitar um novo agendamento. O aluno que não receber o e-mail do RH, 

no prazo de 5 dias após a pré-admissão deverá entrar em contato com o DAU para 

saber se ocorreu algum problema na comunicação. 
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8. O aluno não pode iniciar as atividades de monitoria sem antes assinar o termo de 

compromisso no RH e não será remunerado retroativo. 

 

 

Ciente e de acordo com documento descrito acima: 

 

Assinatura do monitor:________________________ 

Data:______________________________ 

 


