
 

 

Edital para Seleção de Monitor-Aluno 

Curso Odontologia 

 
Estão abertas as inscrições para seleção de monitores para o módulo de Atividade 

Profissional II para o período 2018/1 e 2018/2. Os alunos interessados deverão 

entregar na secretaria de coordenação, o formulário de inscrição (anexo), nas datas 

determinadas no presente edital. 

I – Requisitos: 

 Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no ITPAC Palmas. 

 Ter sido aprovado no módulo pleiteado. 

 Atender os demais requisitos que constam no Regulamento de Monitoria da 

FAHESA/ITPAC Palmas.  

II – Módulos/Número de vagas 

 Atividade Profissional II: 1 vaga, sendo:                 

 . 1 (uma) vaga remunerada para atuação no Anexo II – Laboratório Pré-clínica 

e Clínica Odontológica. 

 

III – Carga Horária 

Atividade Profissional II - 4 (quatro) horas semanais no Laboratório Pré-clínica e 

Clínica Odontológica: quintas-feiras de 14h00min as 18h00min. 

 

IV – Remuneração 

A bolsa/auxílio se dará sob forma de desconto nas parcelas da mensalidade escolar, 

e será de 50% (cinquenta por cento) do valor da bolsa do CNPq atual. Para alunos 

pertencentes aos programas PROUNI ou FIES, o pagamento da bolsa/auxílio será 

disponibilizada conforme definição do departamento financeiro. 

V – Inscrição: 

De 01 a 07 de março, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30, na Recepção 

das Coordenações de Cursos, mediante preenchimento de formulário anexo a este 

edital e entrega do histórico acadêmico (imprimir o disponível no portal do aluno). 

 

 



VI – Seleção 

 
PROVA TEÓRICO PRÁTICA 

Data: 08/02/2018 

      Horário: 09h00min 

Local: a definir 

 

a) Média de aprovação no módulo quando cursado 

b) Prova teórica com todo o conteúdo do módulo 

 

Nota 1ª etapa =    Média em 100 pontos (histórico escolar) + prova teórica em 100 pontos  
                                           2 

 
Serão aprovados para a próxima etapa os candidatos que obtiverem média mínima de 

70 pontos.  

 

 
Palmas, TO - 01 de março de 2018. 

 
 

Prof. André Machado de Senna 
Coordenador do Curso de Odontologia 

 
 

Profa. Mônica Lima Lopes Tolentino  
Atividade Profissional II 

 

Cristina Zanettini Ribeiro 
NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico 

e Experiência Docente 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
Formulário para inscrição no Concurso de Monitoria 2018/1 

Curso de Odontologia 
 

 

Nome: _________________________________________________ Período: ______ 

Curso: _________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________ 

Bairro: ________________________ Cidade: _________________ Estado: ________ 

Telefone: ______________________ 

 

 

Monitoria pleiteada __________________________________________________  

 

 
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 _____ 

____________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a)    

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Atesto que o (a) aluno (a)_______________________________________________ 

está inscrito (a) no Concurso de Monitoria 2018/1 da disciplina 

___________________ 

                   
Palmas, ____ de _________ de _____ 

 
 

__________________________________ 
Assinatura de (a) funcionário (a) 

 


