
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
www.fatecpindamonhangaba.edu.br 

Rod. Vereador Abel Fabrício Dias, 4010 • Água Preta • 12445-010 • Pindamonhangaba • SP • Tel.: (1) 3648-8756 
 

 

ERRATA -EDITAL Nº 02/2017- PROCESSO  SELETIVO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 

No quadro de vagas, apresentado na Tabela 1: Vagas e horários de trabalho para monitoria de disciplinas, 
além daquelas descritas anteriormente, acrescenta-se as disciplinas de Eletricidade Aplicada à Soldagem e 
Inglês. 

 

1. DAS VAGAS 

1.1. As vagas para monitoria voluntária de disciplinas (teoria), previstas para os períodos da manhã e da noite, 
são direcionadas para apoio ao docente e atendimento aos alunos em curso. 

1.2. A Tabela 1 mostra as vagas para as disciplinas teóricas. A Tabela 2 indica as vagas para o trabalho nos 
laboratórios. 

 

TABELA 1: VAGAS E HORÁRIOS DE TRABALHO PARA MONITORIA DE DISCIPLINAS   

Vagas para aulas teóricas 

Disciplinas Manhã Tarde Noite Prof. Responsável 

Química 01 Vaga   Daniela Vernilli 

Planejamento e Controle 
da Manutenção 

  01 Vaga Carlos Eduardo 

Ciência dos Materiais 01 Vaga   Maria Cristina Borges 

Eletricidade Aplicada à 
Soldagem 

01 Vaga   Eder Minhoto 

Inglês 01 Vaga  01 Vaga Luciana Tomé 

 
 
 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 Tanto para as disciplinas apresentadas na Tabela 1, quanto para aquelas apresentadas na Tabela 2, é 
imprescindível ter cursado com aprovação a disciplina indicada ou, ter sido dispensado da disciplina por 
meio de aproveitamento de estudos. 

 No caso da vaga para a disciplina de inglês, é necessário que o aluno já tenha cursado com aprovação ou 
ter obtido aproveitamento de estudos, nas disciplinas de Inglês I, II, III e IV.  Serão aceitos alunos de todos 
os cursos presenciais da Fatec Pindamonhangaba e do curso de Gestão Empresarial – EaD. 

 Para as vagas destinadas ao laboratório de soldagem, serão aceitos ou a aprovação na disciplina de 
Processos de Soldagem I, ou cursos profissionalizantes em processos de soldagem.  No segundo caso, a 
documentação comprobatória (certificados) deverá ser apresentada no dia da prova de seleção. 

 Para as vagas destinadas ao laboratório de metalografia, serão aceitos apenas os alunos que tiverem sido 
aprovados nas disciplinas de Metalografia ou de Técnicas de Análises Microestruturais. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições ocorrerão no período de 15/08/2017 a 18/08/2017, exclusivamente através do site da 
faculdade (www.fatecpindamonhangaba.edu.br), no link referente ao processo seletivo para monitoria, em 

formulário próprio para as disciplinas de Inglês e Eletricidade Aplicada à Soldagem. 

3.2. No dia 21/08/2017, será divulgado o resultado das inscrições e o calendário das provas. 
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