
 

Edital para Seleção de Monitor-Aluno 

Curso Odontologia  

 

Estão abertas as inscrições para seleção de monitores para auxiliar na gestão do 

sistema de prontuário digital da clinica odontológica para o período 2021/1. Os alunos 

interessados deverão preencher o formulário de inscrição (anexo), nas datas 

determinadas no presente edital. 

 
 

I – Requisitos: 

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

 Ter conhecimento de informática. 

 Disponibilidade de horário pelo menos um turno, conforme descrição abaixo: 

 Segunda-feira – Manhã e tarde 

 Terça-feira – Tarde 

 Quinta-feira – Manhã e tarde 

 Sexta-feira – Manhã e tarde 

 Atender os demais requisitos que constam no Regulamento de Monitoria do 

ITPAC Palmas. 

 

II – Número de vagas 

 Auxiliar na gestão do sistema de prontuário digital: 4 vagas, sendo: 

. 4 (quatro) vagas remuneradas para atuação na clínica odontológica do Itpac 

Palmas 

 
III – Carga Horária 
 
 Auxiliar na gestão do sistema de prontuário digital:  4 (quatro) horas semanais 

na clínica odontológica em dia e horário a serem definidos. 

 
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 05 a 09 de maio de 2021, no site www.itpacpalmas.com.br/naped, mediante 

preenchimento de formulário de inscrição. 

 

 

VI – Seleção 

1ª etapa: PROVA PRÁTICA  

Data: 11/05/2021 e/ou 13/05/2021 

Horário: 16 horas  

Local: Clínica Odontologica  

Neste momento será verificada a disponibilidade para o exercício da função de 

monitor e os candidatos realizarão prova prática de habilidades em manusear o 

prontuário digital. 

 
Em caso de empate a classificação obedecerá à verificação dos seguintes critérios: 

I. Período mais avançado. 

II. Candidato de maior idade. 

 
Palmas, TO - 05 de maio de 2021. 

 
 
 

Prof. Marcelo da Luz Silva Lima 
Coordenadora do Curso de Odontologia 

 
Kathleen G. Sampaio Stefanelli 

NAD – Núcleo de Apoio ao Discente 
 

Profa. Fernanda Guzzo Tonial 
Clínica Integrada Infantil I 

 
Profa. Fabiana Alves 

Clínica de Cirúrgia 
 

Profa. Yamba Carla Lara Pereira 
Clínica  Integrada I 

 
Prof. Eduardo Zambaldi 
Diagnóstico Integrado III 

 
Prof. André Senna 

Clínica Integrada II Diagnóstico Integrado II 

http://www.itpacpalmas.com.br/naped

