
 

 

Edital para Seleção de Monitor-Aluno 

Curso Odontologia 

 
Estão abertas as inscrições para seleção de monitores para a disciplina de Bases 

Morfofuncionais I para o período 2020/2 e 2021/1.  

I – Requisitos: 

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

❖ Ter sido aprovado na disciplina pleiteada. 

❖ Atender os demais requisitos que constam no Regulamento de Monitoria do 

ITPAC Palmas.  

II – Módulos/Número de vagas 

❖ Bases Morfofuncionais I:  

02 vagas – 01 vaga remunerada e 01 vaga voluntária. 

 

III – Carga Horária 

 Bases Morfofuncionais I - 4 (quatro) horas semanais no Laboratório Multidisciplinar 

l 

 

IV – Inscrição 

De 10 a 15 de setembro de 2020, no site Itpac Palmas. 

V – Seleção 

Para seleção, será utilizado o seguinte critério: 

  Entrevista com carta proposta (data à combinar) – valor 100 pontos 

A entrevista deverá ser realizada visando os seguintes objetivos: 

✓ Verificar a possibilidade do candidato em contribuir com o Programa de 

Monitoria e o Plano de Atividade proposto pela Disciplina;  

✓ Avaliar o candidato com atenção aos seguintes aspectos: 

➢ grau de interesse pela carreira acadêmica; 

➢ capacidade de comunicação; 

➢ habilidade para o trabalho em equipe; 

➢ relacionamento interpessoal; 



➢ desempenho acadêmico com base na análise do histórico escolar. 

Na carta proposta o (a) candidato (a) escreverá sobre o seu interesse pela 

disciplina, pelo programa de monitoria e pelo desenvolvimento de atividades 

extracurriculares.  

Cálculo da nota:  

As notas nos critérios acima mencionados serão publicadas com um decimal 

após a vírgula.  Será selecionado o acadêmico que obtiver maior número de pontos 

nos critérios de avaliação especificados acima e preencher os requisitos necessários.  

 

VI – Desclassificação 

Será considerado desclassificado o aluno que não tiver disponibilidade de 

horário, dependência na disciplina e punição em seu histórico.  
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