
                                                                
 

 

EDITAL nº 22/2018 

 

A Coordenadora do Núcleo Palotino de Práticas Organizacionais/NuPPO da Faculdade 

Palotina torna público que de 01 a 10 de agosto de 2018, estarão abertas as inscrições para a 

seleção de Monitoria Subsidiada para o Núcleo Palotino de Prática Organizacionais – NuPPO 

da Faculdade Palotina de Santa Maria: 

1. Número de vagas: duas (2).  

2. A monitoria será exercida no regime de 8 horas até 12 horas*, em horários a 

serem estabelecidos de acordo com as necessidades do NuPPO. 

 

Inscrições 

Local das inscrições: Núcleo Palotino de Práticas Organizacionais NuPPO 

Horário das inscrições:  

Segunda-feira: 17h às 21h 

Quarta-feira: 17h às 19h 

Quinta-feira: 17h às 19h 

Sexta-feira: 17h às 19h 

 

No momento da inscrição, será agendada uma entrevista com os candidatos. 

 

Documentação 

No ato da inscrição o aluno deverá apresentar o Histórico Escolar e preencher o formulário; 

Fotocopia do RG e CPF. 

 

Requisitos 

1. O aluno deverá estar regularmente matriculado e frequentando o curso de Administração; 

2. Ter disponibilidade de horários para cumprimento de 12 horas semanais. 

 

Processo de seleção 

1. Análise do Histórico Escolar 

2. Entrevista previamente agendada 

Caso haja desistência ou afastamento de algum monitor, a vaga será ocupada pelo 

próximo da lista de classificação; 

 

Comissão Avaliadora 

Colegiado do Curso de Administração. 

 

Subsídios 

Os monitores terão desconto financeiro, definido pela FAPAS, sendo dedutível da mensalidade 

durante o período em que o monitor estiver exercendo atividades no Núcleo, conforme termo 

de compromisso assinado.  



*Obs: Os monitores que realizarem a carga horária de 12h terão desconto de 50% na 

mensalidade. Para os demais, o desconto será proporcional à carga horária realizada. A 

carga horária mínima de trabalho exigida do monitor é de 8h. 

 

Atribuições do Monitor 

1. Cumprir os horários estabelecidos para o desenvolvimento das atividades, assinar ponto e 

recepcionar visitantes do NuPPO;  

2. Auxiliar no planejamento, organização, execução e controle das atividades exercidas;  

3. Acompanhar e redigir relatórios dos trabalhos de extensão e pesquisa desenvolvidos, zelar 

pela organização física e documental;  

4. Auxiliar na comunicação e demais atividades administrativas do Núcleo. 

Da validade do exercício da monitoria 

1. Os candidatos selecionados exercerão as funções de monitoria no período de 1 (um) ano, 

referente a 2 (dois) semestres letivos, podendo ser prorrogado, contados a partir da data de 

assinatura do Termo de Compromisso. 

 

 

Santa Maria, 01 de agosto de 2018. 

 

 

___________________ 

Profa. Stefania Tonin 

Coordenadora NuPPO 


