
 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CACOAL 

FANORTE 
Portaria nº 120 de 15.03.2013, publicado em 18.03.2013 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUÇÃO A EXTENSÃO 

 

PROCESSO SELETIVO 

EDITAL N° 001/2021 – Monitoria de Disciplinas da Graduação 

A FANORTE – Instituição de Ensino Superior de Cacoal torna público os procedimentos 

e instruções para a seleção para vaga de monitor de disciplina do primeiro semestre de 

2021, obedecendo às seguintes condições, conforme regulamento de monitoria da 

Faculdade FANORTE.  

 

I –DISCIPLINAS PARA SELEÇÃO  

 Anatomia Humana, 

 Fundamentos da Enfermagem, e História da Enfermagem, 

 Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem, 

 Enfermagem em Ginecologia, Obstetrícia e Neonatal e 

 I Enfermagem em UTI. 

 

II - OBJETIVO DA MONITORIA  

 Despertar no aluno, com bom rendimento escolar, o interesse pela carreira 

docente em atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

 Promover a cooperação entre os corpos docente e discente e 

 Contribuir para melhoria da qualidade do ensino de graduação, possibilitando a 

transversalidade dos conteúdos.  

 

III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA MONITORIA 

 Inscrições e Seleção 11 a 26/02.  

 Treinamento dos monitores 02/03/21. 

 Início das atividades 15/03/21.  

 Término das atividades 30/06/21.  

 



 
V – TURNO DE FUNCIONAMENTO  

As atividades de monitoria deverão cumprir o total de 4 a 6horas semanais, sendo, das 

13h às 18h e (eventualmente) das 18:00 as 22:00h, podendo ser distribuídos durante a 

semana e necessidade da disciplina. 

 

VI - VAGAS  

04 vagas por disciplina.  

 

VII - CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 Estar regulamente matriculado. 

 Já ter cursado e ter aprovação na disciplina que deseja à vaga.  

 Para a monitoria de Anatomia Humana os interessados devem estar 

matriculados nos cursos da saúde, podem concorrer as demais monitorias 

alunos com matriculas em enfermagem, conforme item subscrito acima. 

Documentação necessária para Seleção de Monitoria  

 Preencher o formulário de inscrição e 

 Participar da entrevista 

 

VIII - DATAS PARA INSCRIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA 

 Inscrições 10 a 19/02. 

 Local Secretaria Horário 14h às 18h. 

 Seleção e Entrevista 22 a 26/02. 

 Resultado Classificatório 27/02. 

 

IX - CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO  

1. A seleção dos candidatos inscritos será feita por uma Comissão definida constituída 

pela Coordenação de Pós- graduação, Pesquisa e Extensão, e constituída por 

professores das disciplinas em questão;  

2. A classificação dos candidatos será feita até o número de vagas existentes;  

3. A Seleção dos candidatos obedecerá à seguinte prioridade:  



 
 Histórico escolar;  

 Entrevista  

4. O resultado da seleção será publicado em edital da Coordenação de Curso até o dia 

27/02/2020.  

 

X - CERTIFICADO  

Ao aluno que cumprir todo o plano de trabalho será conferido Certificado de Monitor, 

conforme Deliberação da Coordenação do Curso de Enfermagem.  

 

XI – PUBLICAÇÃO 

Esse edital passa a vigorar a partir da sua data de publicação, por meio dos murais e 

site institucional da FANORTE, devido as medidas adotadas devido ao COVID – 19. 

 

Cacoal – RO, 10 de fevereiro de 2021 

 

 

A 
Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

 

 

 

 


