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EDITAL Nº 01/2018 – FAGEO 
SELEÇÃO DE MONITORES – 2018/2 

 
A coordenação do curso de Geologia por meio da Diretoria de Planejamento e Projetos 

Educacionais da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, vem divulgar a abertura do processo seletivo 
para candidatos interessados em participar do Programa de Monitoria Geral e Programa de Monitoria 
para Disciplinas com Práticas de Laboratório nas disciplinas dos cursos de Geologia, conforme 
condições abaixo: 
  

1 - DAS INSCRIÇÕES E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

1.1. Poderão participar do Programa de Monitoria, para o 2º período de 2018, nas modalidades de 
monitoria remunerada e não-remunerada, os discentes que:  
I.  Estejam regularmente matriculados na Unifesspa;  

II. Tenham cursado com aproveitamento, no mínimo, 01 (um) período letivo;  

III. Ser estudante oriundo do ensino médio da rede pública ou com renda familiar per capita de até um 
salário mínimo e meio, de acordo com a prioridade estabelecida no artigo 5º do Decreto 7234/2010 
(obrigatório somente para monitores bolsistas); 

IV. Declarar que dispõe de pelo menos 12 horas semanais para dedicação às atividades do Programa 
de Monitoria para Disciplinas com Práticas de Laboratório e Monitoria Geral, 2018; 

V. Apresentar um índice de rendimento geral considerado satisfatório pela Comissão que fará a 
seleção; 

VI. Não possuir pendências junto às edições anteriores do Programa de Monitoria para Disciplinas 
com Práticas de Laboratório e Monitoria Geral; 

VII. Ter cursado a disciplina objeto da monitoria ou sua equivalente e obtido, no mínimo, conceito 
“Bom”; 

a) Não havendo inscritos com conceito “Bom”, a Comissão de Seleção poderá, a seu critério, incluir na 
seleção discentes com conceito “Regular”; 

VIII. Firmar termo de compromisso (Anexo 3 do edital nº 02/2018 da PROEG – disponível em 
https://proeg.unifesspa.edu.br); 

IX. Não acumular bolsa do Programa de Monitoria para Disciplinas com Práticas de Laboratório e 
Monitoria Geral com bolsas de qualquer natureza; 

X. Estará apto a receber bolsa do Programa de Monitoria para Disciplinas com Práticas de Laboratório 
e Monitoria Geral o beneficiário de, no máximo, (01) um dos seguintes Programas de Apoio Social: 

a) Programa de Apoio à Permanência (auxílio permanência, transporte, moradia ou creche); 

b) Programa de Apoio à pessoa com deficiência; 

c) Programa Bolsa Permanência do MEC (destinado a discentes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, em especial indígenas e quilombolas). 

1.2. Os estudantes que não se enquadrarem nos itens acima especificados serão automaticamente 
desclassificados.  
1.3. O aluno não poderá exercer a monitoria no período em que tenha registrado trancamento de 
matrícula ou tenha perdido o vínculo com a Instituição.  

3. DA 
 



 

2 - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO 

2.1. No ato da inscrição à vaga como bolsista e/ou voluntário do projeto de ensino, o discente 
candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Formulário de Inscrição (Anexo I do EDITAL Nº 06 ou 07/2018 – PROEG, disponível em 
https://proeg.unifesspa.edu.br); 
b) Histórico Acadêmico Atualizado; 
c) Índices acadêmicos; 
d) Declaração de Disponibilidade de Tempo; 
e) Documentos que comprovem que o candidato cursou o ensino médio na rede pública ou que tenha 
renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio (requisito dispensável para o discente que 
atuará como voluntário). 
f) Comprovante de matrícula atualizado; 

 

3 – VAGAS 
 

3.1 - O período regular para o exercício da monitoria (remunerada e não remunerada) a que se refere 
este Edital será de 01/05/2018 a 31/07/2018.  
3.2 - O valor da bolsa mensal é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para os monitores remunerados. 
3.3 - Neste edital serão concedidas 3 vagas remuneradas e 8 vagas não-remuneradas para o 
atendimento de disciplinas do período 2018.2.  
3.4 - As bolsas serão distribuídas conforme tabela abaixo: 
 

MONITORIA REMUNERADA 

CURSO DE GEOLOGIA 

DISCIPLINAS VAGAS 
Sedimentologia 

1 

Geologia Geral I 
1 

Petrologia Ígnea 
1 

 
MONITORIA NÃO REMUNERADA 

CURSO DE GEOLOGIA 

DISCIPLINAS VAGAS 
Prática de Campo (Estágio de 

Campo I) 
2 

 Geomorfologia 2 

Sedimentologia 1 

Geologia Geral I 1 

Petrologia Sedimentar 2 

 

4 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
4.1. O processo de seleção deverá ser realizado por uma Comissão de Seleção composta por dois 
docentes, incluindo o Professor Orientador da Monitoria e outro docente indicado no Plano de 
Monitoria, pela Faculdade, com aprovação do Instituto, de acordo com as normas contidas no Anexo 1 
do Edital06 ou 07/2018 - PROEG, disponível em https://proeg.unifesspa.edu.br. 
 
4.2. A Comissão de Seleção será responsável pela execução do processo seletivo dos monitores 
bolsistas, e realizará as inscrições na secretaria da Faculdade de Geologia, em horários e datas 
amplamente divulgados junto à comunidade acadêmica através deste edital;  



 
4.3. Os critérios de seleção devem obedecer aos requisitos contidos nesse edital, e no edital 06 ou 
07/2018 da PROEG, disponível em https://proeg.unifesspa.edu.br. 
 
4.4- Além dos já estabelecidos no item 1, os seguintes critérios serão adotados pela comissão 
avaliadora: 
 
I – Será atribuída uma pontuação levando em conta o desempenho do candidato nas disciplinas foco da 
monitoria. Esta pontuação será contabilizada do seguinte modo: a) Nota 10 para os candidatos que 
obtiveram conceito EXC e; b) Nota 8 para aqueles com conceito BOM.  
 
II - Pontuação relacionada ao IRG (Índice de Rendimento Geral) que será equiparado 
proporcionalmente à nota máxima 10. 
 
4.5 – O critério classificatório será baseado na pontuação final do candidato, a qual obedecerá a 
seguinte expressão: ∑conceitos + 2(IRG). 
 
4.6 – Será utilizada a pontuação relacionada à média de conclusão (IRG) como critério de desempate.  
  
4.7. A documentação exigida para inscrição no processo de seleção dos monitores está listada no 
Anexo 1 do Edital06 ou 07/2018 - PROEG, disponível em https://proeg.unifesspa.edu.br. e deverá 
fazer parte do edital de seleção dos monitores; 
 
 

5 - CRONOGRAMA 
5.1. O presente edital será regido pelo cronograma apresentado no quadro 2 

 



 
 

 - Este edital está vinculado aos EDITAIS Nº 06/2018 e 07/2018 – PROEG, que 
estabelece os critérios de seleção para o Programa de Monitoria Geral e Programa de 
Monitoria Para as Disciplinas com Prática de Laboratório, respectivamente. Os editais 
da PROEG para SELEÇÃO DE MONITORES – 2018/2 estão disponíveis na página 
https://proeg.unifesspa.edu.br. Para maiores informações acessar os editais acima 
mencionados  
 
- Os compromissos e prerrogativas devem obedecer aos critérios estabelecidos nesse 
edital e nos Editais 06 e 07/2018 - PROEG, disponível em 
https://proeg.unifesspa.edu.br. 
 
 
 
 

Marabá, 16 de abril de 2018. 
 

 
 
 

 
Gilmara Regina Lima Feio 

Diretora da FAGEO/IGE 
Portaria nº 923/2016 


