Edital para Seleção de Monitor Nivelador 2018/2

Estão abertas as inscrições para seleção de Monitores Niveladores para a
disciplina de Química. Os alunos interessados deverão procurar o NAPED - Núcleo
de Apoio Pedagógico e Experiência Docente de acordo com as datas determinadas no
presente edital.
I – Requisitos


Ser aluno(a) regularmente matriculado(a).



Ter sido aprovado em todas as disciplinas cursadas.



Atender os demais requisitos que constam do regimento de monitorias da
FAHESA/ITPAC PALMAS.

II – Número de Vagas
 01 vaga.
III – Carga Horária


04 horas semanais

IV – Inscrição

De 30 de Julho à 03 de Agosto de 2018 - Secretaria da Coordenação de Cursos.
A ficha de inscrição encontra-se no Anexo II deste.
V – Remuneração

Conforme Resolução ConEPE nº 03/2015 a bolsa/auxílio dos Monitores de
Nivelamento se dará sob forma de desconto nas parcelas da anuidade escolar, e será de
até 50% (cinquenta por cento) do valor da bolsa do CNPq atual para atividades
teóricas/práticas de 4 horas semanais. Quando o estudante Monitor pertencer ao
programa PROUNI ou FIES Integral, o pagamento da bolsa/auxílio será
disponibilizado conforme definição do departamento financeiro.
V – Seleção

Para seleção, serão utilizados os seguintes critérios:
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a) Prova teórica (eliminatória) – valor 60 pontos

A prova teórica abordará conteúdos teóricos importantes para o trabalho do Monitor
Nivelador, conforme Anexo I. Em caso de nota inferior a 36 o aluno estará
automaticamente desclassificado.
Data da prova: 06 de Agosto de 2018 às 16h
Local: a combinar
b) Entrevista com carta proposta (data à combinar) – valor 40 pontos

A entrevista deverá ser realizada visando os seguintes objetivos:
 Verificar a possibilidade do candidato em contribuir com o Programa de
Monitoria e o Plano de Atividade proposto pela Disciplina;
 Avaliar o candidato com atenção aos seguintes aspectos:
 grau de interesse pela carreira acadêmica;
 capacidade de comunicação;
 habilidade para o trabalho em equipe;
 relacionamento interpessoal;
 desempenho acadêmico com base na análise do histórico escolar.

Na carta proposta o(a) candidato(a) escreverá sobre o seu interesse pela disciplina,
pelo programa de monitoria e pelo desenvolvimento de atividades extracurriculares.
Cálculo da nota:

As notas nos critérios acima mencionados serão publicadas com um decimal
após a vírgula. Será selecionado o acadêmico que obtiver maior número de pontos nos
critérios de avaliação especificados acima e preencher os requisitos necessários.
VII – Desclassificação

Será considerado desclassificado o aluno que não tiver disponibilidade de
horário, dependência na disciplina e punição em seu histórico.

______________________________________

Profa. Dra. Cristina Zanettini Ribeiro
Coordenadora do NAPED

______________________________________

Profa. Msc. Mônica Lima Lopes Tolentino
Responsável pelo Nivelamento
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ANEXO I
NIVELAMENTO DE QUÍMICA – 2018/2

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Semana
1ª

2ª
3ª
4ª
5ª

Conteúdos
Apresentação do cronograma;
Atomística: Configuração Eletrônica, Estrutura do Átomo, Forças Intermoleculares,
Geometria Molecular, Ligações.
Fisico-Química: Cinética Química, Eletroquímica, Equilíbrio, Propriedades
Coligativas, Soluções, Termoquímica.
Química Ambiental e Química Geral: Estequiometria, Química Inorgânica,
Separação de Fases, Tipos de Substâncias.
Química Orgânica: Classificação e Nomenclatura, Funções Orgânicas, Isometria,
Polímeros e Reações Orgânicas.
Estudo da Química por demanda.
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ANEXO II
Ficha de inscrição para seleção de Monitor
Nivelamento de Química 2018/2
Nome:________________________________________________________
Curso:______________________________________Período:__________
Endereço:_____________________________________________________
Bairro:_______________________________________________________
Cidade:_____________________________________________UF:_______
Telefone:______________________________________________________
*Regimento do Programa de Monitoria:
“Art.7º - É vetado ao candidato concorrer à monitoria de 02 (duas) ou
mais disciplinas, simultaneamente.”
O requerente abaixo assinado declara conhecer todo o regimento do Programa de
monitoria, que está inserido no Manual do Aluno, oferecido a todos os alunos pela
instituição.
Palmas, _______ de _______________________ de 2018.
__________________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atesto que o (a) aluno (a)________________________________________________
está inscrito (a) na seleção de Monitores Niveladores para a disciplina de Química
2018/2.
Palmas, _______ de ____________________________ de 2018.

______________________________________________________
Assinatura do (a) funcionário (a)
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