
 
 

 
EDITAL Nº 01/2021 

             EMENTA: Abre inscrições para alunos dos Cursos  
                    de Graduação da FABA, no Programa      
                    de Monitoria 2021-1. 
 
                          

A Faculdade Bezerra de Araújo, em conformidade com o Regulamento do Programa de Monitoria, torna 
público aos alunos que estão abertas as inscrições no Programa de Monitoria para o ano 2021-1. 
A monitoria proporcionará ao monitor até 50% da carga horária de atividades complementares do curso. 
 
1. Inscrição: 
Por e-mail, para angeliespinha@bezerradearaujo.com.br – Até 02 de abril de 2021. 
Informar, no e-mail, nome completo, matrícula, curso e vaga pretendida. Colocar no assunto: concurso para 
monitoria 2021-1 
2. Pré-requisitos do candidato: 
- Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da FABA; 
- Ter cursado a disciplina objeto da monitoria; 
- Ter média igual ou superior a 8 (oito) na disciplina objeto da monitoria e não apresentar reprovação na 
disciplina em questão; 
- Ter disponibilidade de 02 (duas) horas semanais para as atividades de monitoria (sem bolsa desconto). 
O monitor não deverá cursar disciplina no horário de suas atividades de monitoria. Durante a pandemia, as 
atividades de monitoria serão realizadas online, até que haja nova orientação. 
3. Seleção: 
3.1 Média final na disciplina objeto da monitoria (só serão aceitos candidatos com média igual ou superior 
a  8,0 (oito); 
3.2 Entrevista online com o professor da disciplina. 
- Será escolhido o candidato que obtiver maior média calculada entre a média final na disciplina e a nota 
da Entrevista, expressa em até duas casas decimais, sendo 8,0 (oito) a nota mínima para aprovação. 
- Em caso de empate, será selecionado quem possuir a maior PMG. 
4. Data da entrevista online: 
A data e horário serão informados posteriormente aos candidatos.  
5. Divulgação de resultados: 
- A Coordenação Pedagógica do Programa de monitoria homologará e publicará os resultados, em lugar 
próprio, para conhecimento de alunos e docentes. 
6. Período de Vigência da Monitoria: 
1° e 2° semestres de 2021 
7. Termo de Compromisso: 
Após a seleção ter sido homologada pela Coordenação Pedagógica do Programa de Monitoria e publicados 
os resultados, o aluno assinará um termo de compromisso . 
8. Vagas disponíveis: 
Emergência- 3 vagas 
Enfermagem cirúrgica- 2 vagas 
Gerência em Enfermagem- 2 vagas 
Recursos em Fisioterapia I – 1 vaga 
Técnica de Preparo de Drogas e Soluções – 3 vagas 
 
 
Rio de Janeiro, 22 de março de 2021. 
  
 
 
Faculdade Bezerra de Araújo 


