
 
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA 

 

A Direção Acadêmica do Núcleo de Pós-graduação em Odontologia torna público o 

presente Edital contendo as normas para inscrição e participação no Processo Seletivo para 

Monitoria do Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia Oral durante o ano de 2019. 

1. DAS INSCRIÇÕES  

1.1 As inscrições para participação no Processo Seletivo para o Programa de Monitoria ocorrerão 

no período de 25 de fevereiro de 2019 das 08 às 12 hs e das 14 às 18 hs, na recepção Núcleo de 

Pós-graduação em Odontologia. 1.2 Os requisitos para a inscrição do(a) candidato(a) no 

Processo Seletivo são: 1.2.1 estar matriculado no curso de Odontologia e ter cursado a disciplina 

de cirurgia 1 em Curso de graduação em odontologia; 1.2.2 disponibilidade de horário para 

auxiliar os alunos matriculados em um sábado por mês, estabelecido pelo cronograma 1.3 Para 

a inscrição serão exigidos os seguintes documentos, em xerox: 1.4.2 comprovante de matrícula 

e Formulário de inscrição 

 2. DAS VAGAS  

2.1 Serão oferecidas vagas para Monitor Voluntário, na forma descrita abaixo:  4 VAGAS PARA 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM CIRURGIA BUCAL 2.2 Os Monitores Voluntários serão 

convocados pelo resultado da ordem de classificação nas etapas do Processo Seletivo.  

3. DO PROCESSO SELETIVO 3.1 O Processo Seletivo acontecerá sob a coordenação do Curso, 

através de entrevista no dia 08 de março de 2019  

4. DO MONITOR VOLUNTÁRIO 4.1 O Monitor Voluntário terá um certificado para comprovação 

de Atividade Complementar. 4.2 Monitor que desistir, abandonar, falta mais de dois módulos 

ou não desempenhar satisfatoriamente as atividades pertinentes ao Curso não receberá o 

certificado e estará excluído da Monitoria. 

 5. DO RESULTADO 5.1 O resultado do Processo Seletivo dos candidatos será divulgado no dia 

09/03/2019 na Escola de Pós-graduação em Odontologia.  

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 6.1 O Monitor Voluntário deverá assinar presença durante todos os 

módulos do curso. 6.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica da Escola. 


