Estão abertas as inscrições para a seleção de monitores voluntários
para atuarem no ano de 2019 em determinadas disciplinas dos cursos. As
atividades de monitorias serão realizadas nos laboratórios da faculdade,
faculdade como
também auxiliar os professores nas aulas teóricas e práticas.
Estas atividades poderão ser contabilizadas como atividades
acadêmicas científicas e culturais (AACC). Também será fornecido certificado
comprovando as atividades de monitoria.
Áreas de monitoria:
 Anatomia Humana
Humana: 02 (duas) vagas; (alunos dos cursos de Ciências
Biológicas, Naturoterapia, Nutrição e Yoga);
 Química Orgânica
Orgânica: 01 (uma) vaga (alunos do curso de Nutrição);
N
 Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos
Alimentos:: 01 (uma) vaga (alunos
do curso de Nutrição);
 Zoologia:: 01 (uma) vaga (alunos dos cursos de Ciências Biológicas);
 Botânica:: 02 (duas) vagas (alunos dos cursos de Ciências Biológicas e
Naturoterapia);
 Filosofia Oriental
Oriental: 01 (uma) vaga (alunos do curso Yoga).
Yoga)

Inscrições e Seleção:
I - As inscrições serão realizadas no período de 18 a 26 do mês de abril de
2019.. Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição junto à coordenação
do curso (Anexo I).
I - Poderão inscrever-se
se para o exame de seleção, alunos regularmente
matriculados em um dos cursos de graduação da FIE, que já tenham cursado a
disciplina relacionada à vaga, com média igual ou superior a 7,0.
II - Os candidatos irão realizar uma prova de conhecimentos específicos na
área de interesse, que terá o valor 10,0.
III - Os alunos que obtiverem média mínima 7,0, na prova de conhecimentos
específicos serão submetidos à entrevista, formada por uma comissão de dois
docentes das FIES.
IV - Será considerado aprovado no exame de seleção, o candidato que obtiver
nota igual ou superior
ior a 7,0 em todas as etapas do processo seletivo.
V – A divulgação dos resultados será publicada em edital específico
posteriormente ao período de inscrição.

Curitiba, 17 de abril de 2019.

______________________________________________
Profª Me.Marcia LeonoraDudeque
(Direção Acadêmica)

ANEXO I

FIES - FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo Seletivo para Vaga de Monitoria Voluntária
Nome completo: _______________________________
____________________________________________________________
_____________________________
RG: __________________________
Curso: _____________________________
Ano/Período: __________________
Disciplina de interesse: ____________________
__________________
Data: ___/___/_____.
Assinatura do Aluno(a):
(a): _______________________________________________

FIES - FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo Seletivo para Vaga de Monitoria Voluntária
Nome completo: _______________________________
____________________________________________________________
_____________________________
RG: __________________________
Curso: _____________________________
Ano/Período: __________________
Disciplina de interesse: ____________________
Data: ___/___/_____.
Assinatura do Aluno(a):
(a): ____
_______________________________________________
___________________________________________

FIES - FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo Seletivo para Vaga de Monitoria Voluntária
Nome completo: _______________________________
____________________________________________________________
_____________________________
RG: __________________________
Curso: _____________________________
Ano/Período: __________________
Disciplina de interesse: ____________________
Data: ___/___/_____.
Assinatura do Aluno(a):
(a): _____________________________________________

