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EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITOR PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO  

 
A Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade Arthur Sá Earp Neto divulga processo 
seletivo para monitoria em Ferramentas Digitais para o Desenvolvimento de Materiais Didáticos 
e Participação em Rede Sociais para os Cursos de Especialização, no período de 02/04 a 
02/10/2018.  

A monitoria em novas tecnologias tem como objetivo fomentar o uso de ferramentas digitais no 
processo de aprendizagem. 

1. DA INSCRIÇÃO  

As inscrições dos candidatos serão efetuadas no período de 19/02 a 19/03/2018 (com 
encerramento às 18 horas) no site da FASE www.fmpfase.edu.br, em requerimento próprio. 

Para candidatar-se o estudante deve: 

a) estar matriculado regularmente nos Cursos da FMP/FASE.  
b) ter disponibilidade para atuar na monitoria 6 (seis) horas semanais, sem interferência em suas 
atividades curriculares regulares. 
 
Os candidatos inscritos deverão entregar na COPPEx (impressos) ou enviar para o e-mail 
coppex@fmpfase.edu.br os seguintes documentos, no período de 19/02 a 19/03/2018:  

a) currículo atualizado; 
b) declaração atestando a disponibilidade de tempo exigido para a atividade, 6 horas 

semanais.  
 
Não serão aceitas inscrições após o período acima estabelecido.  
 
2. DAS VAGAS OFERECIDAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Será oferecida 1 (uma) vaga.  

O Processo Seletivo de que trata o presente Edital compor-se-á das seguintes etapas:  

a) Análise do currículo (2 pontos); 
b) Redação sobre tema da atualidade (4 pontos); 
c) Entrevista dia 26/03/2018, das 13h às 17h, na COPPEX (4 pontos).  

 
É imprescindível que o estudante tenha familiaridade com recursos de informática: utilização de 
PowerPoint, editor de texto, redes sociais e ferramentas de Internet.  

A classificação será feita na ordem decrescente da média obtida no processo seletivo.  

Em caso de empate, o desempate será realizado pela classificação em ordem decrescente do 
Coeficiente de Rendimento Escolar. 
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3. DO RESULTADO 

A divulgação e publicação dos resultados será realizada no dia 29/03/2018.  

O eventual pedido de reconsideração/revisão da avaliação deverá ser endereçado à 
Coordenação da COPPEx, no prazo máximo de 2 (dois) dias após a divulgação dos resultados.  

4. DAS ATIVIDADES 

O aluno aprovado iniciará as atividades em 02/04/2018.  

As seis horas de monitoria são presenciais e serão desenvolvidas na FASE.  

O monitor ficará responsável por: 

 Redigir textos para publicação em redes sociais a partir de informações disponibilizadas 
pela coordenação do curso; 

 Manter atualizadas as redes sociais do curso (blog, facebook e outras); 
 Participar de reuniões do curso; 
 Contribuir na elaboração de materiais de apoio (apresentações em PowerPoint, textos 

em Word, vídeos e outros); 
 Apoiar a consolidação de avaliações de reação. 

 
5. DAS HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR  

Ao final de seis meses de monitoria, o estudante terá direito a 20 horas de atividade 
complementar na dimensão ensino. 

O monitor poderá ser desligado da monitoria, pela Coordenação da COPPEx, no caso de 
descumprimento das atividades acordadas.  

 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os casos omissos serão decididos pela Coordenação da COPPEx.  

 

Petrópolis, 08 de fevereiro de 2018 

  

Profª Ana Maria Rodrigues dos Santos  
Coordenadora Interina de Pesquisa e Pós-Graduação – FMP/FASE 
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