
EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES - 2º SEMESTRE DE 2020 

ARQ JR PROJETOS E CONSULTORIAS 

 

 

A equipe ARQ JR PROJETOS E CONSULTORIAS, por meio deste edital, convida os 

alunos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto a participarem 

da Seleção de Monitores do 2º semestre de 2020. 

 

1. VAGAS: 

 

1.1. Estão sendo oferecidas vagas para estudantes matriculados no curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFOP a partir do 5° período do curso, ou alunos de 

períodos anteriores com experiências em projetos externos para atuarem como 

monitores de projetos realizados pela ARQ JR. 

 

1.2. Não há um número pré - determinado de vagas disponíveis, dessa forma, serão 

preenchidas de acordo com as necessidades da empresa. 

 

2. INFORMAÇÕES: 

 

            2.1. A monitoria terá duração de 5 meses, podendo ser prorrogada de acordo com                       

            interesse das partes envolvidas, empresa e candidato. 

 

            2.2.  A carga horária será de 6 horas semanais. 

 

            2.3.  O monitor selecionado terá a responsabilidade de auxiliar os membros da           

            ARQ JR. com os projetos em andamento dentro da empresa sempre tendo em vista        

            o sigilo dos mesmos e dos respectivos clientes. 

 

           2.4.  Será emitido após o período de 1(um) semestre de permanência, um certificado        

de participação, sendo consideradas as horas trabalhadas que podem ser utilizadas      

            para equivalência  de Atividades Acadêmico Científico - Cultural para conclusão de      

            curso. 

 

 

3. INSCRIÇÃO: 

 

          3.1. O aluno interessado deverá mandar um e-mail para projetos@arqjr.com.br até o 

dia 27 de setembro (domingo) de 2020 com o assunto “Seleção Monitoria ArqJr.”  e 

anexar o histórico escolar, currículo e portfólio. 

 

4. SELEÇÃO: 

               

           4.1.  Serão utilizados como critério de seleção as demandas de acordo com os    

           projetos em andamento e a análise dos arquivos disponibilizados pelos candidatos. 

 

           4.2.  O resultado será disponibilizado pelo instagram da empresa e será mandado      

           um e-mail para os alunos selecionados até o dia 16 de setembro. 

mailto:projetos@arqjr.com.br


 

 

 

 

 

Dúvidas e informações: projetos@arqjr.com.br 

 

Estamos animados para trabalhar com você! 

 

Atenciosamente,  

 

ArqJr. Projetos e Consultorias 


