
 

  
  

  
EDITAL DE SELEÇÃO n.º 004/2017 

 
 
 A Coordenação de Ensino da Faculdade Metodista de Santa Maria, no uso de suas 

atribuições, torna público este edital para seleção de ALUNO (A) MONITOR (A) para a 

Cátedra de Direitos Humanos. 

 

I – DA INSCRIÇÃO  

As inscrições estão abertas de 13 a 17 de março de 2017, na Secretaria das 

Coordenações. 

 

II – SELEÇÃO:  

A data e o horário da entrevista serão comunicados por e-mail aos inscritos (no dia da 

entrevista o interessado deverá trazer um histórico atualizado e currículo). 

 

III – DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO  

a) Estar regularmente matriculado no Curso de Direito da FAMES e ter, preferencialmente, 

participado do Edital de seleção da Cátedra de Direitos Humanos em 2016/2;  

b) Ter cursado as disciplinas referentes ao 1º semestre do Curso de Direito da Fames;  

c) Possuir interesses para as áreas respectivas do ensino, pesquisa ou extensão;  

d) Estar em dia com os compromissos financeiros junto à tesouraria, biblioteca e demais 

instâncias de serviço da FAMES;  

g) Ter disponibilidade para cumprir a carga horária e atender condições adicionais 

estabelecidas pelos Projetos da Cátedra de Direitos Humanos, inclusive nos finais de 

semana; 

h) É necessário que o(a) candidato(a) tenha excelentes conhecimentos na área de 

informática, domínio de atendimento ao público (pessoal e por telefone) e boa 

redação; 

i) As horas a serem cumpridas não podem ser cumuladas em um ou dois dias apenas, 

tampouco serem corridas. Devem contemplar toda a semana em horários a serem 

definidos; 

j) São características desejáveis do(a) monitor(a): - Liderança; - Capacidade de 

comunicação e diálogo; - Trajetória de procedimento participativo dentro da Instituição; - 

Capacidade de mobilização; - Afinidade/disposição para lidar com as novas tecnologias; - 



Capacidade de interpretação de textos; - Disponibilidade de tempo e responsabilidade 

para com o cumprimento dos horários de trabalho; - Responsabilidade com o contrato 

assumido; - Capacidade de compatibilizar os estudos com as atividades do laboratório; 

 

IV – VAGAS DISPONÍVEIS:  

CURSO DISCIPLINA REQUISITOS Nº 

VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 

Direito 

Cátedra de 

Direitos 

Humanos 

Conclusão das disciplinas do 1º 

semestre do Curso de Direito da 

Fames 

 

1 

 

20h 

 

V – RESULTADO:  

O resultado será divulgado até o dia, 20 de março de 2017 no Portal Institucional e na 

Coordenação de Curso. 

 

 

 

Santa Maria, 13 de março de 2017. 

 

 

 

 

Marcos Wesley da Silva 

Diretor 

Faculdade Metodista de Santa Maria 



 
 
 

 
 
 

FICHA DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO DE MONITORIA 
 
 

Nome do/a Candidato/a:____________________________________________________ 

Idade:______________   Data de Nascimento: _____/_____/_____ 

Endereço:_______________________________________________________________ 

Telefone:___________________________Celular: ______________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Curso: ______________________________________ Semestre: __________________ 

Especifique qual a área da monitoria:_________________________________________ 

 

Possui disponibilidade mínima de 20h semanais para desenvolver as atividades da 

disciplina?  

( ) SIM  ( ) NÃO 

Possui vínculo empregatício ou exerce estágio remunerado? 

( ) SIM  ( ) NÃO 

É provável formando de 2017? 

( ) SIM  ( ) NÃO 

Desenvolve ou já desenvolveu atividades voluntárias? 

( ) SIM  ( ) NÃO 

Justifique seu interesse em trabalhar na monitoria. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Data: __________________   Assinatura: ______________________________________ 

 

Faculdade Metodista Santa Maria 
Rua Dr. Turi, 2003 Centro 
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