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SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS 
FACULDADE AMADEUS 

 
 

EDITAL DE MONITORIA NO 01/2014 
 

O Diretor Geral, consoante com o Regulamento de Monitoria, comunica aos alunos 

regularmente matriculados, que estarão abertas no período de 08 a 23 de abril de 2014, na 

Secretaria da Faculdade Amadeus, as inscrições para o Programa de Monitoria, para o semestre 

letivo de 2014.1. 

1- Das vagas: 

As vagas oferecidas para bolsas remuneradas estão assim distribuídas: 

CURSOS 
ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO 
VALOR DA 

MONITORIA (R$) 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
VAGAS 

Administração 
Ciências Contábeis 

Matemática 
Financeira 

100,00 10 
1 
 

Administração 
Ciências Contábeis 

Matemática Básica 100,00 10 
1 
 

TOTAL DE VAGAS DISPONÍVEIS 2 

 

2- Da bolsa 

2.1- Poderão candidatar-se à monitoria os alunos regularmente matriculados no ano letivo de 2014, 

primeiro semestre, que comprovem terem sido aprovados nas disciplinas/área de concentração 

objeto da monitoria com pontuação igual ou superior a 7,0 (sete); que não tenham sofrido sanção 

disciplinar; que tenham concluído o primeiro ano do curso de graduação no qual estejam 

matriculados; e possuam disponibilidade para o exercício das funções de monitor, com jornada 

de 10 horas semanais, em horário diferente daquele em que esteja matriculado. 

 

2.2- A bolsa terá vigência de maio a junho de 2014, podendo ser prorrogada conforme, Regulamento 

de Monitoria. 

2.3- Caso o aluno já usufrua de qualquer outra bolsa, poderá participar do processo de seleção como 

candidato a monitor voluntário. 

2.4 - A bolsa poderá ser cancelada: 

2.4.1- por desistência do aluno; 

2.4.2- a pedido do orientador; 

2.4.3- por trancamento de matrícula; 

2.4.4- por sanção disciplinar; 

2.4.5- pela não apresentação de relatórios solicitados; 

2.4.6- pelo não comparecimento às atividades, sem motivos justificados; 

2.4.7- por desempenho insatisfatório. 
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3- Das condições de inscrição 

3.1- A inscrição será realizada na Secretaria da IES. 

3.2- O requerimento de inscrição (Anexo I), disponível na Secretaria, será instruído com os 

seguintes documentos: 

3.2.1- Cópia do documento de identidade com apresentação do original; 

3.2.2- Boletim escolar; 

3.2.3- Assinatura do candidato, na ficha de inscrição fornecida pela IES, que assegure a sua 

concordância com as condições expostas neste edital. 

3.2.4 - currículo 

3.3-  O candidato no ato de inscrição deverá tomar ciência deste edital. 

4- Serão liminarmente indeferidas as inscrições dos candidatos que não satisfizerem a todas as 

condições especificadas neste edital. 

5- Da seleção 

A seleção poderá levar em consideração: 

5.1  - Análise do currículo, classificatória. 

5.2 - Análise curricular, classificatória, através da avaliação do boletim escolar do candidato; 

5.2 - Entrevista, de caráter eliminatório, na qual o aluno será avaliado com vistas à 

demonstração de suas aptidões para a função e de seu desembaraço para o exercício da 

monitoria; 

5.3 - Os candidatos à monitoria que tiverem sua inscrição deferida serão submetidos ao 

processo seletivo. 

5.4 - Não caberá recurso, no processo seletivo, pois a não classificação, não traz prejuízos 

acadêmicos aos alunos. 

 

6- Do compromisso do Professor Responsável pela disciplina ou requisito curricular complementar: 

O professor deverá orientar o bolsista objetivando estimular o interesse e a formação discente e 

encaminhar à coordenação de curso os seguintes documentos: 

6.1- plano de trabalho do monitor selecionado. 

6.2- a frequência mensal do bolsista até o dia 15 de cada mês (relativa ao mês em curso). 

6.3- parecer fundamentado do professor responsável pela disciplina. 

 

7- Do compromisso do monitor 

O aluno deverá: 

7.1 - Acompanhar os trabalhos da disciplina em que estiver vinculado. 

7.2 - Exercitar os alunos no emprego e manejo do material e aparelhagem didáticos e na 

realização de trabalhos práticos de acordo com a orientação do professor responsável pela 

disciplina. 

7.3- Zelar pela conservação dos aparelhos e do material de ensino pertencentes aos laboratórios 

e oficinas vinculados a sua disciplina.  
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7.4- Colaborar na realização de trabalhos escolares conforme orientação do professor 

responsável pela disciplina.  

7.5 - Preparar e organizar material didático e audiovisual conforme orientação do professor 

responsável pela disciplina. 

7.6 - Orientar grupos de estudo teóricos e práticos, de alunos regulares.  

7.7- Acatar as orientações do professor responsável e as contidas neste Regulamento.  

7.8 - Executar o plano de atividades apresentado. 

7.9- Cumprir a carga horária semanal estipulada. 

7.10- Apresentar até o dia 30 de junho de 2014, o relatório final. 

7.11- Dedicar às atividades relacionadas à monitoria no mínimo 10 horas semanais e, no 

máximo, 12 horas semanais. 

8- Os casos omissos ou situações não previstas serão resolvidos pela coordenação do curso, cabendo 

recurso ao conselho da faculdade. 

9 – O valor da monitoria expresso em reais deverá ser pago na forma de desconto no valor das 

mensalidades de cada curso, a serem debitados no Setor Financeiro da IES, exceto a parcela 

referente à matrícula. 

9- Cronograma 

9.1- Inscrições: 08 a 23/04/2014. 

9.2- Seleção e análise de currículo e histórico escolar: até 25/04/2014. 

9.3- Entrevistas: 28/04/2014, a partir das 14h, seguindo listagem a ser divulgada na ocasião da seleção 

e análise de currículo acadêmico. 

9.4- Eventuais substituições dos classificados e recolocação das vagas: após o dia 28/04/2014. 

9.5- Divulgação do resultado final: 29/04/2014. 

9.6- Início das atividades: 05/05/2014 

9.7- Envio de relatórios / avaliações referentes ao programa de monitoria: até 30/06/2014. 

 
 

Aracaju, 08 de abril de 2014. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Eduardo de Andrade Gonçalves 

Diretor Geral da Faculdade Amadeus 
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SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS 
FACULDADE AMADEUS 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO A MONITORIA – PERÍODO 2014.1/ EDITAL Nº 01 / 2014.1 
 

1.IDENTIFICAÇÃO ALUNO: 

NOME DO MONITOR:  
 

MATRÍCULA:  

RG:  
 

CPF: 

E-MAIL: 
 

TEL:  CEL:  

END: 
 

 
2.INFORMAÇÔES SOBRE MONITORIAS ANTERIORES E BOLSAS QUE RECEBE ATUALMENTE:  
 

VOCÊ JÀ FOI MONITOR REMUNERADO?  
( ) SIM ( ) NÃO QUANTAS VEZES ________  

VOCÊ JÁ FOI MONITOR VOLUNTÁRIO?  
( ) SIM ( ) NÃO QUANTAS VEZES ________  

VOCE RECEBE OUTRO TIPO DE BOLSA? 
( ) SIM ( ) NÃO 

BOLSA RECEBIDA: R$ 

 
3.DECLARAÇÃO  
 

Declaro conhecer os critérios de participação do Programa de Monitoria da Faculdade Amadeus, 
estabelecidos pela Edital de Monitoria, e ser conhecedor que a participação no Programa não 

estabelece nenhum vínculo empregatício junto a Faculdade Amadeus. 

 
 
 
 

Aracaju - SE, ____ de ________________de 2014. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
ASSINATURA DO ALUNO 

 
 
 
 
 

ATENÇÃO: ANEXAR A ESTA FICHA OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA PARTICIPAÇÃO 
NO PROCESSO DE SELEÇÃO. 

 
 
Observação: Disciplinas associadas à bolsa de monitoria: Matemática Financeira e Matemática Básica.  

COORDENAÇÃO DE CURSO: 

DISCIPLINA/ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 


