EDITAL DE MONITORIA

A Diretoria Acadêmica da FRASCE, no uso de suas atribuições, regulamenta o
processo

seletivo

da

atividade

de

monitoria

dos

cursos

sob

sua

responsabilidade para o período letivo de 2017.1 e 2017.2.

1. DOS CANDIDATOS
1.1. Cada candidato, na primeira fase, realizará uma prova escrita no dia 03 de
março de 2017 (sexta-feira) às 18h00 e, na segunda fase, uma entrevista
no dia 10 de Março de 2016 (sexta-feira) às 18h00 com a banca
examinadora formada por professores específicos de cada disciplina e
presidida pelo coordenador do curso.
1.2. O candidato deverá estar regularmente matriculado, ter cursado a
disciplina cuja monitoria pretende exercer e estar em dia com suas obrigações
financeiras e acadêmicas (pena disciplinar) junto à FRASCE.
1.3. Os alunos, em caráter excepcional e a critério do Coordenador, poderão
candidatar-se à função de monitor em disciplinas que estejam cursando.
Neste caso, todos os resultados obtidos no processo de seleção só serão
validados se o pretendente for academicamente aprovado, na matéria em
questão, com grau igual ou superior a 7,0 (sete);
1.4. Todo candidato deverá ter obtido média global (CR) mínima igual ou
superior a 7,0 (sete) e ter concluído, com aproveitamento mínimo igual ou
superior a 8,0 (oito), a disciplina cuja monitoria almeja exercer.
1.5 Todos os candidatos deverão apresentar disponibilidade para o exercício
das funções de monitor, com jornada de trabalho de 04 (quatro) horas
semanais, sendo 2 (duas), no mínimo, no exercício efetivo da monitoria (sala
de aula, laboratório) e 2 (duas) horas dedicadas à preparação das atividades
anteriormente descritas.

2. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas pelos alunos na Secretaria da FRASCE, no
período previsto no Calendário.

3. DAS VAGAS OFERECIDAS
As vagas de monitoria a serem oferecidas serão definidas pelo Comitê Geral
de Monitoria, com base em análise das solicitações de cada curso, feitas
conforme.
Disciplinas Administração

Vagas

Informática Aplicada

01

Matemática I e Matemática II

01

4. DAS BOLSAS DE MONITORIA
4.1 A cada monitor será oferecida uma bolsa de estudos de 30% (trinta por
cento). Exceto para o mês de renovação de matrícula.
4.2 Conforme Edital de Concessão, nenhuma bolsa será cumulativa. Caso o
aluno já tenha algum tipo de desconto, deverá optar por um deles.

5. DOS PROCEDIMENTOS DA AVALIAÇÃO
5.1 Os candidatos serão submetidos a uma avaliação escrita e a uma
entrevista, ambas de caráter eliminatório.
5.2 A avaliação versará sobre o conteúdo programático da matéria pretendida,
sendo 10 (dez) a pontuação máxima.
5.3 A entrevista ficará a cargo da Banca Examinadora, sendo 10 (dez) a
pontuação máxima.
5.4 A pontuação mínima exigida para aprovação em cada instrumento de
avaliação será 8,0 (oito).

6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 A classificação dos candidatos, no âmbito das vagas oferecidas, obedecerá
rigorosamente ao somatório de pontos obtido nos procedimentos de avaliação.

6.2 No caso de não preenchimento das vagas previstas e da existência de
monitores nas disciplinas em pauta, estes, a critério do Coordenador, poderão
ser reconduzidos, mesmo que venham a exercer esta função por mais de 12
meses.

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1 Em caso de empate serão considerados os critérios abaixo:
1º) maior nota obtida na prova escrita;
2º) maior nota obtida na entrevista;
3º) maior média acadêmica na disciplina pleiteada;
4º) maior coeficiente de rendimento.

8. DO PROCESSO SELETIVO
Os eventos que comporão o processo seletivo terão os locais e datas
de suas realizações discriminadas e divulgadas no site da IES.

9. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
9.1 Os candidatos aprovados e efetivados terão o prazo máximo de 72 (setenta
e duas) horas após a divulgação dos resultados para efetuar a assinatura do
Termo de Compromisso
9.2 O não comparecimento no prazo acima previsto será considerado
desistência, sendo a vaga preenchida pelo candidato seguinte na ordem de
classificação.
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