FACULDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORIAS

A Faculdade Nossa Senhora de Fátima faz saber a todos (as) os (as) interessados
(as) que estão abertas as inscrições para Seleção de Monitores (as), conforme a
Regulamento de Monitoria e o presente Edital.
1. Vagas por Disciplinas
Disciplinas

Curso

Vagas

Bioestatística

Comuns

02

Dietética Aplicada

Nutrição

01

Fundamentos do Cuidado II

Enfermagem

01

Anatomofisiologia 1 e 2

Enfermagem, Fono,

02

Nutrição
Semiologia em Enfermagem

Enfermagem

01

Parasitologia

Enfermagem

01

Estágio I em Audiologia

Fonoaudiologia

04

Estágio em Prótese Auditiva

Fonoaudiologia

02

2.Inscrições
2.1. As inscrições para monitor (a) deverão ser feitas no período de 1º à a 08 de agosto
de 2018, no setor de atendimento ao aluno da Faculdade Nossa Senhora de Fátima.
2.2. Requisitos – Os (As) estudantes interessados (as) em participar no processo seletivo
de monitoria deverão atender aos seguintes requisitos:


Preencher ficha de inscrição (Anexo 3) fornecida no setor de Atendimento ao Aluno;
Ter cursado a disciplina pretendida para a monitoria, obtendo nota igual ou superior
a oito (8,0);



Ter disponibilidade de, no mínimo, três horas semanais compatíveis com as
necessidades da disciplina.

3. Seleção - será realizada por meio de:



Desempenho obtido pelo estudante na disciplina para a qual pleiteia a monitoria;



Avaliação do currículo escolar;



Carga horária disponível para o cumprimento das atividades previstas.

4. Da aprovação e classificação
Será aprovado (a) o (a) monitor (a) que obtiver melhor desempenho no processo
seletivo.
5. Da contratação
A contratação dos (das) monitores (as) é de caráter voluntário e efetuada pela
Coordenação Pedagógica, mediante assinatura pelo estudante, do Termo de
Compromisso de Monitoria.
Observações:
A divulgação dos monitores selecionados será no dia 09 de agosto de 2018, nos murais
da Faculdade e no setor de atendimento ao aluno a partir das 17 horas.
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