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EDITAL Nº01/2022 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

O Diretor Geral da FAG-Faculdade de Goiana, no uso de suas atribuições, 

institui o edital de Seleção de Monitoria Voluntária para o exercício de 2022.1. 

1. OBJETIVO 

Preparar o aluno para situações de liderança, criatividade e decisões assim 

como o desenvolvimento acadêmico na apreensão e produção do 

conhecimento na área dos componentes curriculares e incentivo a docência. 

 

2. INSCRIÇÃO  

Período: De 23 de Fevereiro a 04 de Março; 

Hora: 8h às 12h - 14h às 16h - 19h às 20h; 

 

Local: Secretaria Acadêmica 

 

OBS: Cada aluno poderá se candidatar para mais de uma área de 

atuação, porém o exercício da monitoria é restrito a apenas um dos 

componentes curriculares escolhidos, levando-se em consideração o 

critério de seleção dos candidatos. 

3. CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 

- ser aluno da Graduação; 

- disponibilidade de 4 horas semanais (4h de planejamento, para atividades 

extraclasse); 

- estar ciente deste edital, do regulamento da monitoria, bem como das 

regras pertinentes à atividade que pretende exercer; 

- responsabilidade com o que será requisitado do monitor pelo professor e 

com os devidos materiais; 

- ter sido aprovado nos componentes curriculares aos quais se candidata a 

monitoria; 

- não ter dependência e ter obtido aproveitamento igual ou superior a 7,0 

(sete) no compon3ente em questão. 

4. PARA INSCRIÇÃO 

-Preencher formulário de inscrição (Anexo I deste edital) 

OBS: Se o candidato não puder comparecer na data de inscrição não serão 

aceitas inscrições mediante preenchimento e entrega por terceiros. 
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A entrega da ficha de inscrição só será permitida na modalidade presencial 

na secretaria acadêmica da FAG. 

5. VAGAS 

- As vagas para cada componente serão definidas de acordo com o 

professor orientador. 

6. SELEÇÃO  

Datas/hora/conteúdos 

- Os candidatos passarão por avaliação de desempenho acadêmico, uma 

prova escrita onde haverá o sorteio de um dos componentes da ementa da 

disciplina. 

- Serão considerados aprovados os que atingirem os pré-requisitos exigidos, 

somado ao melhor desempenho da seleção, com nota mínima 7,0 (sete). 

7. SELEÇÃO  

- Serão divulgados em 11/03/2022. 

- O resultado final da seleção será afixado em local de fácil visualização, para 

os acadêmicos interessados, e enviado por meio eletrônico após sua devida 

verificação pela coordenação acadêmica juntamente com os professores 

orientadores. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 O ato de inscrição do candidato importará no conhecimento e 

aceitação total dos critérios e regras estabelecidas neste Edital, dos 

quais não poderá alegar desconhecimento.  

 O Monitor será certificado e poderá se valer disto para computar 

atividades complementares  

 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela 

Coordenação acadêmica de Graduação juntamente com os 

professores orientadores. 

Goiana-PE, 22 de Fevereiro de 2022.  

 

 

Alexandre Medeiros de Albuquerque dos Santos Lima 

Diretor Geral 

FAG - Faculdade de Goiana 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE MONITORIA 

VOLUNTÁRIA 

 

 

Curso:________________________________________________________ 

Turma: ______________ Turno:______________ Período:______________  

 

 

Candidato(a):  

Nome:________________________________________________________ 

Matrícula: _________________  

Disciplina de seleção:______________________________ 

Contato do Candidato:___________________________ 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que as informações declaradas são verdadeiras. 

Goiana-PE, ___ de ________________ de 2022. 

 

____________________________________ 

Candidato à monitoria. 

 


