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EDITAL Nº 070/2017 - SELEÇÃO PARA MONITORIA DO CURSO DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

 
A FASETE – Faculdade Sete de Setembro, por este edital e em conformidade com o seu 
Regimento e com o disposto no seu Manual de Monitoria, torna público aos alunos do 
curso de Sistemas de Informação da FASETE o processo seletivo para monitoria das 
disciplinas Fundamentos de Programação, Multimídia, Linguagem de Programação I, 
Linguagem de Programação II e Programação Avançada.  
 
1. DA MONITORIA  
 
1.1. A presente seleção destina-se ao preenchimento de 05 (cinco) vagas para 
monitores voluntários. 
1.2. O monitor deverá possuir disponibilidades para os dias e horários descritos na 
tabela abaixo:  
 

Disciplina Horários 

Fundamentos de Programação Quinta 20:20 às 22:00 

Multimídia  Quarta 18:30 às 20:10 

     Linguagem de Programação II           Sexta 18:30 às 20:10 

Linguagem de Programação I           Sexta 21:10 às 22:50 

Programação Avançada           Quarta 18:30 às 20:10 

 
1.3. A monitoria far-se-á por 01 (um) semestre letivo podendo ser renovada por mais 
01 (um) semestre letivo e não implicará em vínculo empregatício;  
1.4. O monitor será responsável pela organização, zelo e limpeza dos equipamentos, 
além da reserva dos mesmos e dos espaços para as aulas práticas;  
1.5. O monitor poderá ser requerido a prestar monitoria fora do ambiente acadêmico 
da Instituição de Ensino quando for solicitado pela coordenação do curso no intuito de 
realizar atividades de extensão ligadas a mesma área da monitoria.  
 
2. DOS REQUISITOS  
 
2.1. Poderão se candidatar a vaga de monitor os alunos devidamente matriculados no 
turno noturno do Curso de Sistemas de Informação desta IES – Instituição de Ensino 
Superior, desde que preencham os requisitos a seguir:  
 
2.1.1. Tenha sido aprovado na disciplina a qual pleiteia a vaga da monitoria; 
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2.1.2. Tenha cursado pelo menos o II período do curso de Sistemas de Informação sem 
qualquer pendência de disciplinas para monitoria;  

2.1.3. Tenham coeficiente de rendimento mínimo de 7,0 (sete) pontos no Curso;  

2.1.4. Não estejam respondendo à processo disciplinar;  

2.1.5. Estejam em dia com o pagamento das mensalidades e com a biblioteca;  

2.1.6. Não estejam em litígio com a Instituição;  

2.1.7. Apresentem disponibilidade para o exercício da função, sem interferência nas suas 
atividades curriculares regulares.  
 
3. DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1. As inscrições ocorrerão do dia 14 de agosto ao dia 18 do mesmo mês, das 13:00 às 
17:00 horas e das 18:30 às 22:00 horas na secretaria do curso desta IES;  
 
3.2. No ato da inscrição os candidatos deverão entregar currículo, cópia do histórico 
escolar e preencher o formulário específico disponibilizado pela Coordenação.  
 
4. DA SELEÇÃO DE MONITOR  
 
4.1. A seleção dos candidatos será compreendida de análise curricular; 

4.2. Serão eliminados da seleção os candidatos que não cumprirem com todos os 
requisitos descritos no item 2 deste edital;  
 
5. DO RESULTADO  
 
5.1. O resultado da seleção será divulgado no dia 23 de agosto de 2017, por meio de 
edital publicado nos murais e no site institucional;  

5.2. O aluno aprovado para o cargo de monitor deverá se apresentar a coordenação do 
curso no dia 28 de agosto às 20:10. 

5.2. Para fins acadêmicos e administrativos, o candidato selecionado deverá comparecer 
na Secretaria da Coordenação no dia e horário estabelecidos para assinar o termo de 
compromisso da monitoria;  

5.3. Em caso de não comparecimento do mesmo, será convocado o candidato seguinte na 
ordem de classificação;  

5.4. O não comparecimento do candidato selecionado implica na sua desistência do 
processo seletivo e na perda dos seus direitos a vaga pleiteada.  
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6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
6.1. Para efeito de emissão de certificado, o monitor deverá ter cumprido com o mínimo 
de 75% do programa e apresentado relatório da monitoria;  
 
6.2. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão avaliados 
pela Coordenação do Curso de Sistemas de Informação, em grau de recurso, pela Direção 
Acadêmica, considerando o Regimento da Instituição e o seu Manual de Monitoria.  
 
 
Registre-se, divulgue-se e cumpra-se. 

 
 

 
 

Ricardo Azevedo Porto 
Coordenador do Curso de Sistemas de Informação 

 

 
Visto. De acordo. Publique-se. 

 
 

 
 

Jacson Gomes de Oliveira 
Diretor Acadêmico 

 


