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DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSOS SELETIVO PARA MONITORIA DO CPS 2018-1 

 

1. DA CLASSIFICAÇÃO  

As tabelas abaixo mostram apenas os alunos que foram classificados para as vagas que 

concorreram.  Para o preenchimento das vagas, será respeitada a ordem de classificação e o disposto 

no Edital 01/2018, com relação ao número de vagas oferecidas. 

Os alunos destacados em negrito são aqueles que foram selecionados para as vagas.  

Para as vagas que não foram preenchidas, haverá um novo edital. 

 

Laboratório de Química – Profª. Ana Beatriz 
 

Classificação Nome Curso Período para 
monitoria 

1º 
Luis Felipe Barbosa Marques  

Isabela Luiza Rodrigues Cintra 

Proc. de Soldagem 

Proc. de Soldagem 
Manhã 

2º Giuliana de Lima Marcondes Monteiro Proc. Metalúrgicos 

3º Ronaldo Moreira Carro Santos Proc. Metalúrgicos 

 

1º Marcos Paulo Souza Ribeiro Proc. Metalúrgicos Tarde 

 

 

Laboratório de Metalografia 
 

Classificação Nome Curso Período para 
monitoria 

1º Bruna Aracy Bernardes Santos Proc. Metalúrgicos 
Manhã 

2º Amanda Timóteo de Lima Proc. Metalúrgicos 

 

1º Gabriel Cezario dos Santos Proc. de Soldagem 
Tarde 

2ª Hugo Henrique Efigênio M. de Carvalho Proc. Metalúrgicos 

    

Não houve candidato classificado Noite 
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Escritório de Carreiras 
 

Classificação Nome Curso Período para 
monitoria 

1º Rafael da Silva Xavier Gestão Empresarial 
Noite 

2º Sheila Cristine Marciano dos Santos Benco Gestão Empresarial 

 

Laboratório de Soldagem 
 

Classificação Nome Curso Período para 
monitoria 

Não houve candidato selecionado 

 
 
Laboratório de Ensaios Mecânicos 
 

Classificação Nome Curso Período para 
monitoria 

Não houve candidato selecionado 

 

 
Laboratório de Serviços Gerais 
 

Classificação Nome Curso Período para 
monitoria 

Não houve candidato selecionado 

 

 
2. DA EFETIVAÇÃO  

 
Os alunos classificados deverão tomar as seguintes providências, para a efetivação na função de 
monitor: 
 

1. Baixar do site da faculdade (www.fatecpindamonhangaba.edu.br), no menu “Monitoria”, o 
arquivo Relação de Documentos. Providenciar cópias simples de todos os documentos listados 
com exceção do histórico, porque será aproveito aquele que foi entregue para a inscrição.  
 
OBS.: Para os alunos que já são monitores voluntários nesse semestre (2018-1), serão 
aproveitados os documentos entregues no início do semestre, que forem comuns. 
 

http://www.fatecpindamonhangaba.edu.br/
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2. Baixar do site da faculdade (www.fatecpindamonhangaba.edu.br), no menu “Monitoria”, o 
arquivo Declaração - Abertura de conta.  Essa declaração deverá ser preenchida com os dados 
do aluno, impressa e entregue junto com os demais documentos.  
 

3. Baixar do site da faculdade (www.fatecpindamonhangaba.edu.br), no menu “Monitoria”, o 
arquivo Ficha de inscrição e dados pessoais - CPS.  Essa ficha deverá ser preenchida com os dados 
do aluno, impressa e entregue junto com os demais documentos.  
 

4. Providenciar apólice de seguro contra acidentes pessoais.  A vigência da apólice deverá, 
obrigatoriamente, abranger todo período de cumprimento da monitoria. 
 

5. Conversar com o professor responsável para definir horário de trabalho (dia e hora). 
 

6. Tomar conhecimento da Deliberação CEETEPS 01 de 04/03/2010, disponível em 
www.fatecpindamonhangaba.edu.br, no menu “Monitoria”, que rege todos os direitos e 
deveres do monitor e pelos quais será cobrado. 

 
 
 
3. DOS PRAZOS 

 
3.1. Os alunos selecionados terão até as 16h00 do dia 06/04/2018, sexta-feira, para entregar TODOS 

os documentos solicitados, devidamente preenchidos. 
 

3.2. Somente após a entrega de TODOS os documentos é que o aluno poderá dar início as suas 
atividades de monitoria. 
 

3.3. O aluno que não entregar TODOS os documentos até o prazo estabelecido no item 3.1, perderá 
a vaga. Essa vaga será repassada para o próximo candidato melhor classificado. 
 

 
 
 

Pindamonhangaba, 28 de março de 2018 
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