MONITORIA
EDITAL No01/2020

CURSOS: PEDAGOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
2º SEMESTRE LETIVO

I.

DAS VAGAS, REGIME E CARGA HORÁRIA

Número de vagas: 01 vaga para o curso de Sistema de Informação e 2 para
o curso de Pedagogia
1. O aluno no exercício da função de monitor receberá certificado de horas
complementares, emitido pela Diretoria da Faculdade.
2. O exercício da monitoria não gera vínculo empregatício.
3. A carga horária de trabalho será de 6(seis) horas semanais.
4. O exercício da monitoria se estende pelo semestre letivo vigente.
II.

DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR

1. Auxiliar os docentes em tarefas didáticas, compatíveis com o seu grau
de conhecimento, relacionadas a:


Assistência aos estudantes dos cursos de graduação para resolução
de exercícios, esclarecimento de dúvidas;



Preparação de atividades teóricas e/ou práticas compatíveis com seu
grau de conhecimento e experiência;

2. Zelar pelo patrimônio e nome da Instituição, bem como cumprir suas
normas internas;
3. Participar no apoio ao desenvolvimento de atividades institucionais
promovidos pelas Coordenações de Curso;
4. Elaborar semestralmente o Relatório de Atividades desenvolvidas;
III.

DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO

1. Estar regularmente matriculado no curso Pedagogia ou Sistema de
Informação desta Faculdade.
2. Comprovar aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento) na
disciplina a ser disponibilizada no semestre pela coordenação de curso.
3. Estar em dia com as obrigações financeiras junto à faculdade e à
biblioteca;
4. Não ter sofrido sanções disciplinares constantes no Regimento da
Faculdade .
5. Ter disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas.
IV.

DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO.

As inscrições terão inicio dia 20/07/2020 e término em 07/08/2020.
O aluno poderá inscrever no link disponibilizado na plataforma Cerbrum EaD.

V. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
1. Entrevista, na qual será avaliado o interesse geral do candidato pela
monitoria e pelas disciplinas a que concorrer.
2. Análise do histórico escolar do candidato, valorizando-se as notas na
disciplina, ou a média das notas no conjunto das disciplinas afins
exigidas;
3. Provas práticas se for o caso com conteúdo cumulativo da disciplina a
que concorrer.

VI. DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO
1. A entrevista será realizada, no dia 10 de agosto de 2020, às 18 horas,
na sala de coordenação dos cursos da Instituição.
2. A prova prática será no dia 12 de agosto de 2020, às 18 horas, na sala
de coordenação dos cursos da Instituição.
VII. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
1. A prova prática valerá 100 pontos.
2. A entrevista valerá 100 pontos.
3. Será considerado classificado o candidato que apresentar a nota mínima
de 70(setenta) pontos, quer na prova escrita ou na entrevista.
4. A classificação será feita mediante o somatório das notas atribuídas a
cada candidato, pelos membros da banca examinadora.
IX. DA BANCA EXAMINADORA
A banca examinadora será constituída de 02(dois) professores específicos de
cada curso.
X. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
A classificação dos candidatos à monitoria obedecerá a ordem decrescente dos
resultados obtidos no processo seletivo, respeitando-se o número de vagas
fixada. Em caso de empate na classificação, a vaga será do candidato que
obtiver maior nota na entrevista.
XI. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O Resultado oficial será divulgado no site da IES (www.fafibeedu.com.br).

XII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Cada candidato poderá concorrer a apenas 01(uma) vaga.
2. O contrato de monitoria será feito para o período de 13 de agosto a 30
de novembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer uma das
partes, a qualquer tempo, com comunicação prévia de no mínimo,
15(quinze) dias.
3. O processo seletivo e esse edital terá a validade para o semestre
vigente, podendo ser renovado por até dois semestres.
4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso.

Boa Esperança, 20 de julho de 2020.

JOÃO PEDRO DA SILVA SOUZA
DIRETORA GERAL

