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EDITAL Nº 03/2017- PROCESSO  SELETIVO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA  

PROJETO DE NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA 
 

A Direção da Fatec Pindamonhangaba faz saber que estão abertas as inscrições para o processo seletivo para 
monitoria voluntária, sem remuneração, a ser desenvolvida no Projeto de Nivelamento em Matemática. 

 

1. DAS VAGAS 

1.1. As vagas são destinadas a monitoria da disciplina de fundamentos de matemática, dentro do Projeto de 
Nivelamento em Matemática, desenvolvido pela Fatec Pindamonhangaba. 

1.2. A Tabela 1 mostra a quantidade de vagas oferecidas. 

 

TABELA 1: NÚMERO DE VAGAS  

 

Disciplina Manhã Tarde Noite Prof. Responsável 

Fundamentos de 
Matemática 

02 Vagas  02 Vagas Sérgio Alvarenga 

 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

▪ Ter cursado, com aprovação, a disciplina de Fundamentos de Matemática ou, ter sido dispensado por meio 
de aproveitamento de estudos. 

▪ Ter disponibilidade para realizar 04 horas de monitoria aos sábados (quinzenalmente – no período da 
manhã) e 04 horas durante a semana, conforme Tabela 1. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições ocorrerão no período de 11/08/2017 a 15/08/2017, exclusivamente através do site da 
faculdade (www.fatecpindamonhangaba.edu.br), no link referente ao processo seletivo para monitoria. 

3.2. No dia 18/08/2017, será divulgado o resultado das inscrições e o calendário das provas. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. O processo seletivo constará de prova de conhecimentos específicos da disciplina oferecida. Será 
considerado aprovado, o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero). 

4.2. Os candidatos aprovados na prova de conhecimentos específicos serão submetidos a entrevista, com o 
Prof. Sérgio Alvarenga. 

  

5. DO INICIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

5.1. Será considerado apto a assumir a vaga de monitor, o candidato que for considerado aprovado em todas as 
etapas do processo seletivo. 

5.2. É de responsabilidade do aluno, providenciar a documentação necessária para contratação.  A relação dos 
documentos e a ficha de inscrição deverão ser retiradas na sala de apoio a coordenação. 

5.3. Os alunos selecionados que não apresentarem toda a documentação dentro do prazo estipulado, perderão 
o direito de assumir a vaga, que será oferecida ao próximo candidato classificado. 

 

 

 

Maria Cristina Carrupt Ferreira Borges 
Coordenadora de Curso| Monitorias 
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