
	
 
 A Universidade Tiradentes – UNIT, com sede na Av. Murilo Dantas, 300 – Farolândia, CEP: 
49.032-490 – Aracaju/SE, considerando a legislação em vigor, e através do presente Edital, 
informa aos interessados que está aberto o Processo de Seleção para Monitores no Projeto 
“Alunos com Indicativos de Superdotação”, coordenado pela profa. Dra. Angelica Piovesan. 
A admissão será para o 2º. Semestre de 2019.2. 

	

EDITAL 2019.2 
Estamos	 selecionando	 alunos	 que	 desejem	 oferecer	 oficinas	 para	 alunos	 com	 Indicativos	 de	 altas	
habilidades/superdotação.	As	oficinas	podem	estar	 relacionadas	ao	 curso	de	graduação	ou	alguma	
outra	atividade	que	domine.	

1. Categoria: 

A	monitoria	será	voluntária	com	carga	horária	de	08	(oito),	horas	semanais.	Será	concedida	certificação	
pela	participação	no	Programa	de	Monitoria.	Carga	horária:	40	horas. 

 
2. Das Inscrições:  

 
2.1 O período de inscrições para monitoria em 2019.2 será entre 21 e 26 de agosto.  
       Local: Coordenação de Psicologia 74 D  
       Horário: das 8h às 13h e das 18:15 às 22h. 
 
ou enviar por email: angelicapiovesan@hotmail.com 
 
 

a. Documentação exigida: 
 

• Currículo Lattes (www.cnpq.br) com telefone e email 
• Histórico escolar da graduação (imprimir pelo MAGISTER) 
• Apresentar disponibilidade de horários principalmente na sexta à tarde;  

 
 

3. Seleção: 
 

3.1 A entrevista será agendada de acordo com o recebimento da documentação. 
 

a) Entrevista com a coordenadora do projeto. 
 

 
4. Resultado: 
 



	
4.1 O resultado final será tornado público pela Diretoria de Extensão no site da UNIT até o 
30/08/2019. 
 
 
5. Duração:  
 
5.1. A admissão dos monitores é realizada por um semestre letivo. Podendo ser renovada para 
o 2º. Semestre. 
 
5.2. A desistência do monitor antes do prazo final deverá ser comunicada à coordenadora do 
projeto, o que implicará:  
 
a) Não obtenção de certificado;  

b) Impedimento de candidatar-se novamente ao processo seletivo de monitoria.  
 
5.3 No caso de doença comprovada por meio de atestado médico e confirmada pelo 
Departamento Médico da Unit, não se aplicará ao monitor o disposto na alínea “b”.  
 
5.4 O monitor que tenha frequência mínima 75% da carga horária receberá certificado.  
 
 
6) Das Disposições Finais:  
 
6.1 Os monitores só poderão assumir o exercício de suas atividades após assinarem o Termo de 
Compromisso com a Unit. 
 
6.2 Os monitores deverão iniciar as atividades nas datas fixadas no Termo de Compromisso, 
sob pena de perda de direito. Neste caso, serão chamados outros aprovados pela ordem de 
classificação. 
 
 
 
 



	
ANEXO I 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 

Pelo presente termo de compromisso que subscrevo, declaro assumir, a partir desta 

data, o encargo de Monitor Voluntário no Projeto Alunos com Indicativos de Superdotação, 

exercendo as funções e atribuições previstas na Política de Monitoria da Universidade 

Tiradentes – Unit –, comprometendo-me a exercer a monitoria com zelo, dedicação e 

responsabilidade até o prazo final de __________________. Estou ciente de que a monitoria 

não implica vínculo empregatício de qualquer natureza, estando ciente e de acordo que não 

haverá retribuição pecuniária e de que a monitoria poderá ser suspensa caso o signatário deixe 

de cumprir a função, ou a ela não corresponder satisfatoriamente.  

Por estar de acordo com as normas que regem a Política de Monitoria da 

Universidade Tiradentes – Unit –, assino este documento em duas (2) vias de igual teor, para 

que produza efeitos administrativos e legais.  

 

Estou ciente do início da monitoria em ______ / ________________/ ________  

 

Nome: ____________________________________________________  

 

Matrícula: _________________________________________________ 

 
 
  
	


