
 

 
EDITAL XXX/2021  DE 27 DE AGOSTO DE 2021 

PROCESSO SELETIVO – MONITORIA 17° SEP FAMAM 

 
A Faculdade Maria Milza – FAMAM, através do Diretor, Dr. Weliton Antonio Bastos de Almeida, 
usando de suas atribuições legais, faz saber para conhecimento dos interessados, o Edital do 
Processo Seletivo para o preenchimento de vagas de Monitoria no 17º Seminário 
Estudantil de Pesquisa e Extensão da Faculdade Maria Milza – FAMAM. 
 

 

 
I- PROGRAMA  

O Programa de Monitoria da Faculdade Maria Milza visa à seleção de discentes 
monitores para o 17º Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão da Faculdade 
Maria Milza – FAMAM, propiciando o contato do estudante com os sistemas 

administrativos e pedagógicos. 
 

Programa de Monitoria objetiva: 
a) propiciar ao aluno experiências de coparticipação no planejamento e 
organização das atividades pedagógicas e/ou administrativas objeto da 
monitoria; 
b) oferecer oportunidades de cooperação entre o corpo técnico-administrativo 
em educação e docente, nas atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Atividades Administrativas; 
c) promover a melhoria do ensino por meio de novas práticas e experiências 
pedagógicas assegurando uma formação profissional mais competente. 
 

II  – DAS VAGAS 
 

1. Serão oferecidas 30 vagas destinadas a estudantes dos cursos de Graduação, 
sendo distribuídas de forma igualitária 02 vagas por curso de graduação 
oferecidos pela FAMAM, para atender ao 17° Seminário Estudantil de 
Pesquisa e Extensão da Faculdade Maria Milza - FAMAM 

 
 

III – DAS INSCRIÇÕES 
 

2. As inscrições para Processo Seletivo estarão abertas no período de 27/08 a 
03/09 de 2021, até as 22h00minh, no site da FAMAM.  

 
Critérios para inscrição: 

a) Esta devidamente matriculado em um dos Cursos de Graduação oferecidos na 
FAMAM; 

b) Disponibilidade para dedicar-se a carga horária prevista cronograma e durante 
o evento. 

c) Não ter ocorrência indisciplinar. 
d) Conhecimento sobre o uso de ferramentas digitais. 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

IV – Da Seleção   

 
 

3. Poderão se inscrever para a monitoria apenas os alunos devidamente 
semestralizados a partir do segundo período.   
 
A seleção será composta por análise do escore acadêmico do aluno, que 
atenderá a ordem de classificação para a seleção das vagas em cada curso.  
 
A seleção será realizada através de entrevista ministrada por servidor 
representante do setor que oferece a vaga. As entrevistas acontecerão 
conforme cronograma. 
 Os critérios para avaliação, bem como a pontuação para cada critério, estão 
estabelecidos no Barema do quadro 1 a seguir: 

 
 

Item Critérios de Avaliação da Entrevista Nota 

 01 Capacidade de Comunicação, Coerência e 
objetividade 

0-2 

02 Senso Crítico e Argumentação 0-2 

03 Disponibilidade  0-1 

04 Capacidade de Compreensão 0-2 

05 Postura Ética e Profissional  0-2 

06 Conhecimento com as ferramentas digitais 0-1 

 
Em caso de empate, entre os candidatos aprovados será usado o candidato com maior 
CRE.  
 

V – Do Benefício 
 

4. O Estudante selecionado ficará isento da taxa de inscrição no 17° Seminário 
Estudantil de Pesquisa e Extensão da Faculdade Maria Milza – FAMAM e 
receberá o Certificado de Monitor do Evento após comprovação de 
participação das atividades programadas.  

5. O estudante que for selecionado para monitoria de minicurso, receberá 
também, certificado de monitoria do minicurso que o estudante for selecionado.  

 
 

VI – Cronograma 

Lançamento do Edital  27/08/2021 

Período de Inscrições  27/08 a 10/09/2021 

Resultado dos Inscritos selecionados  15/09/2021 

Reunião  com os  selecionados  Na Plataforma Teams 20/09 

Início das Atividades - Reunião  1  Treinamento  Setembro 

Reunião  2 Outubro 



 

Semana do SEP  Disponibilidade de um turno  
por dia no mínimo  

Evento Teste Outubro  

Encerramento da Monitoria 
Reunião de Avaliação  
Entrega do certificado de monitoria   

 

 
 

Governador Mangabeira, 27 de agosto de 2021. 
 
 

 
 
 
 

Weliton Antonio Bastos de Almeida 
Direção 


