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EDITAL Nº 02/2017- PROCESSO  SELETIVO PARA MONITORIA 

 

A Direção da Fatec Pindamonhangaba faz saber que o processo seletivo para monitoria de DISCIPLINAS 
(TEORIA) e LABORATÓRIOS foi reaberto, conforme regras descritas a seguir. 

 

1. DAS VAGAS 

1.1. As vagas para monitoria de disciplinas (teoria), previstas para os períodos da manhã e da noite, são 
direcionadas para apoio docente e atendimento aos alunos em curso. 

1.2. A Tabela 1 mostra apenas as vagas remanescentes para as disciplinas teóricas. A Tabela 2 indica as vagas 
remanescentes para o trabalho nos laboratórios. 

 

TABELA 1: VAGAS E HORÁRIOS DE TRABALHO PARA MONITORIA DE DISCIPLINAS (TEORIA)  

Vagas para aulas teóricas 

Disciplinas Manhã Tarde Noite Prof. Responsável 

Manut. em Inst. Elétricas   01 Vaga Luiz Otávio 

 
 
 

TABELA 2: VAGAS E HORÁRIOS DE TRABALHO PARA MONITORIA DE LABORATÓRIOS 

Vagas para aulas Laboratório 

Laboratórios Manhã Tarde Noite 
Prof. Responsável pelo 

laboratório 

Corrosão  01 vaga 01 vaga Ana Beatriz 

Metrologia 01 vaga   Laercio 

Fundição  01 vaga 01 vaga 01 vaga Amir 

 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 Tanto para as disciplinas apresentadas na Tabela 1, quanto para aquelas apresentadas na Tabela 2, é 
imprescindível ter cursado com aprovação a disciplina indicada ou, ter sido dispensado da disciplina por 
meio de aproveitamento de estudos. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições ocorrerão no período de 22/03/2017 a 28/03/2017,  exclusivamente através do site da faculdade 

(www.fatecpindamonhangaba.edu.br), no link referente ao processo seletivo para monitoria. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. Para as vagas destinadas as monitorias de disciplinas (teoria), o processo seletivo constará de prova 
escrita, de conhecimentos específicos da disciplina oferecida. Será considerado aprovado, o aluno que 
obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero). 

4.2. Para as vagas destinadas as monitorias de laboratórios, o processo seletivo constará de prova escrita de 
conhecimentos específicos e ficará a critério do docente responsável pela vaga realizar, ou não, entrevista 
e/ou avaliação prática com os candidatos. Será considerado aprovado na prova escrita, os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero). Os candidatos aprovados nas provas específicas 
serão informados da entrevista ou avaliação prática, se houver.  

http://www.fatecpindamonhangaba.edu.br/
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4.3. Para as vagas destinadas aos laboratórios, ter experiência prática anterior (profissional ou acadêmica) na 
atividade do laboratório, será um diferencial. 

  

5. DO INICIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

5.1. Serão efetivados como monitores, aqueles alunos que foram aprovados em todas as etapas previstas no 
processo seletivo. 

5.2. O aluno deverá ter disponibilidade para cumprir 08 horas semanais, dentro do período no qual a vaga foi 
anunciada. 

5.3. É de responsabilidade do aluno providenciar a documentação necessária para contratação.  A relação dos 
documentos e a ficha de inscrição encontram-se no site da faculdade, na área do aluno. 

5.4. Todos os alunos aprovados para as vagas destinadas aos laboratórios devem, obrigatoriamente, contratar 
um seguro de vida, com vigência igual ao período de monitoria.  

5.5. Os alunos selecionados só iniciarão suas atividades após a entrega de todos os documentos. 

 

6. DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 

 A princípio, todas as vagas são para monitoria voluntária, ou seja, sem remuneração; 

 Será concedido ao aluno monitor um certificado de monitoria, constando a área de atuação e as horas 
trabalhadas; 

 Os monitores ingressantes em 2017-1 poderão renovar a monitoria para 2017-2, sem a realização de novo 
processo seletivo; 

 Os alunos que cumprirem 240h de monitoria nos laboratórios, poderão solicitar a equivalência de estágio, 
conforme regulamento da Fatec Pindamonhangaba, disponibilizado no site da faculdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Cristina Carrupt Ferreira Borges 

Coordenadora de Curso| Monitorias 


