
 

 
Processo Seletivo para Alunos dos  
Cursos de Graduação da FATECE 

 
 

Monitoria para os Cursos de Extensão da Faculdade de 
Tecnologia, Ciências e Educação - FATECE 

 
 

Edital Monitoria 02/2015 
 
 
 
Estão abertas, nos termos desse edital, no período de 03 de Agosto a 14 de 
Agosto a inscrição para o processo seletivo de Monitor para o Curso de Física. 
Poderão se inscrever alunos da graduação regularmente matriculados a partir 
do 2º ano do curso, desde que correspondam às exigências deste edital. As 
inscrições deverão ser realizadas junto à Secretaria da Instituição. 
 

1. DA RETRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO: 
 
O aluno receberá o total de 40 horas atividades, a serem computadas às horas 
de Atividades Complementares exigidas para cada curso. 
 

2. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 
 

 Ser aluno regularmente matriculado no curso de Graduação da IES. 

 Preencher a ficha de inscrição (Anexo I) e indicar a qual curso está se 
candidatando. 

 Cópia do Histórico Escolar do Curso (histórico emitido via ASP pelo 
próprio aluno). 

 Entrega dos documentos (impressos) em envelope fechado e 
identificado à Secretaria da Instituição, com a identificação: A/C Diretor 
Acadêmico – Monitoria. 

 

3. AVALIAÇÃO DA BANCA E JULGAMENTO 
 

O processo seletivo se dará em duas etapas, sendo cada etapa 
eliminatória:  

 
Etapa 1: Avaliação Histórico Escolar de Graduação do aluno; 
 
Etapa 2: Entrevista com os membros da Comissão Científica de 
Avaliação. 



 
 

4. DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
 
4.1 Será habilitado um Candidato por curso de extensão de acordo com os 
Módulos ofertados para o Curso de Extensão em Física. 
 
4.2 O Candidato deve corresponder às seguintes disposições: 
 
a) serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média igual ou 
superior a 7 (sete) na avaliação geral, com pelo menos 2 (dois) membros da 
Banca Examinadora; 
 
b) os candidatos serão classificados em função da média geral das pontuações 
atribuídas pelos membros da Comissão Científica de Avaliação do Processo 
Seletivo (Banca Examinadora); 
 
c) no caso de empate nas médias, serão considerados, sucessivamente, os 
seguintes critérios de desempate: 

 

i) tenha obtido a maior média geral na análise do Histórico Escolar 

da Graduação; e 

 

ii) tenha obtido a maior média geral na Entrevista. 

 

4.3 Haverá uma Lista de Classificação dos Candidatos por nota. 

 

 
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
5.1 O prazo de validade deste processo será um semestre letivo (entre agosto 
e dezembro de 2015). 

 
5.2 A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e no compromisso de 
aceitação das condições contidas nele. 
 
 
6. DAS FUNÇÕES DO MONITOR: 
 

 Cabe ao aluno Monitor respeitar as tarefas e prazos indicados pelo 
professor responsável por cada modalidade oferecida para o curso de 
extensão; 
 

 O aluno deverá se dedicar às atividades equivalente a 2 (duas) horas 
semanal destinada ao encontro com os alunos e/ou professor, que 
participam do referido curso. 

 
7. DAS FUNÇÕES ATRIBUÍDAS AOS PROFESSORES: 
 

 O professor deverá criar lista de exercícios e materiais de apoio ao 
estudo; 



 
 

 Cabe acompanhar e orientar os alunos nas suas atividades de monitoria, 
cobrando informações sobre o andamento do curso e respectivos 
problemas que poderão surgir ao longo do processo. 

 

 Aos professores, cabe ainda, encontrar-se com o Monitor uma vez por 
semana no período de 1 (uma) hora semanal para orientações e 
distribuição de tarefas. 
 

 
8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
A comissão examinadora do processo seletivo deverá fornecer os resultados 
até 7 dias úteis após o término do processo. 
 

 

Comissão Científica de Avaliação 

 
Prof. Me. Antonio Marcos Neves Esteca 
(Coordenador do Curso de Ciência da Computação) 

 

Prof. Me. Marcio Tadeu Girotti 
(Diretor Acadêmico) 

 
 

Andreia Nascimento da Silva 
(Assistente Pedagógica) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I - Ficha de Inscrição 

Edital Monitoria 02.2015 - Processo Seletivo para as Atividades de Monitoria 

dos Cursos de Extensão. 

 

Eu,____________________________________________________________, 

aluno (a) da turma ________, ano de ingresso ________, regularmente 

matriculado (a) no curso de ____________________________ da Faculdade 

de Tecnologia, Ciências e Educação – FATECE, venho por meio desse 

instrumento me inscrever para o processo seletivo de Monitoria para o Curso 

de ( ) Física, estando de acordo com as atribuições que cabe ao Monitor, 

conforme consta nos dispositivos desse Edital. 

 

 

Pirassununga, ___ de Agosto de 2015 

 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura 


