
Campus de Ilha Solteira                             

EDITAL Nº 153/2012 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS À MONITORIA

Estarão  abertas,  no  período  de  26/11  a  07/12/2012,  na  Seção  Técnica  de 
Comunicações da Faculdade de Engenharia do Câmpus de Ilha Solteira - UNESP, no horário das 
8 às 12 horas e das 13:30 às 17:30 horas, as inscrições para vaga de Monitoria, no 1º semestre 
de 2013, junto ao Departamento de Fitossanidade, Engenharia Rural e Solos, na disciplina 
“Irrigação e Drenagem” do Curso de Agronomia, sob a orientação do Prof. Dr. Fernando Braz 
Tangerino Hernandez.

As inscrições serão recebidas mediante requerimento ao Diretor da Faculdade, 
conforme modelo disponível no site da Unidade e instruído com a seguinte documentação:

a)  histórico escolar no qual conste a nota obtida pelo candidato na disciplina objeto da 
monitoria.

OBS.: 
No caso do histórico escolar não constar a nota da disciplina objeto da monitoria, 
o  candidato  deverá  solicitar  ao  docente  responsável  declaração  contendo  a 
respectiva nota, ou,
Caso o aluno ainda esteja cursando a disciplina,  deverá apresentar  histórico 
escolar comprovando sua matrícula e, no ato da seleção apresentar o histórico 
contendo a média final obtida na disciplina objeto da monitoria,
Caso o histórico escolar apresentado tenha sido impresso pela internet, o mesmo 
deverá ter autenticação.
Essas medidas são de responsabilidade do candidato.

b)  currículo do candidato à monitoria, no qual deverão constar as atividades realizadas de 
ensino,  pesquisa  e  extensão,  bem  como  participação  em  eventos  acadêmicos  e 
publicações.

O  processo  seletivo  obedecerá  ao  disposto  na  Resolução  UNESP  nº  37,  de 
09.09.2008:

1) Serão divulgadas no site da Unidade apenas as  inscrições indeferidas;

2)  O  Exame  de  seleção  será  realizado  na  Sala  de  Reuniões  do  Departamento  de 
Fitossanidade, Engenharia Rural e Solos, em 12/03/2013, às 14h;

3)  Os candidatos serão avaliados através do histórico escolar, prova escrita, currículo e 
entrevista:

3.1. Será valorizada a nota na disciplina objeto da Monitoria e considerada a média geral das 
notas;

3.2. No currículo serão consideradas as atividades realizadas de ensino, pesquisa e 
extensão, participação em eventos e publicações;

3.3. Na entrevista será observado o interesse pela monitoria e pela disciplina, cultura geral e 
disponibilidade do candidato, e

3.4. Nota da prova.

4)  Serão atribuídas notas de 0 a 10 para cada um dos itens acima e será classificado o 
candidato que obtiver a maior média aritmética das notas.

5)  O valor da bolsa de Monitoria é R$ 260,00 e a bolsa será paga no décimo dia útil do mês 
subsequente ao mês trabalhado.

Outras informações poderão ser obtidas junto ao Departamento responsável.

Ilha Solteira, 14 de novembro de 2012.
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