COORDENAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA EAD
Edital de Monitoria Nº 001
A coordenadoria do Curso torna público que realizará seleção para
monitores das disciplinas do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º períodos e o 2º período da Segunda
Licenciatura em História.
Público Alvo
Este concurso é aberto aos alunos regularmente matriculados do 2º ao 6°
período dos cursos de Geografia e História EAD e do 2º período da Segunda
Licenciatura em História da Faculdade do Noroeste de Minas (FINOM) e em dia
com suas obrigações para com a Faculdade.
Critérios de Escolha
Os monitores serão escolhidos consoantes aos seguintes critérios:
1) Os candidatos deverão estar regularmente matriculados em um dos
respectivos períodos: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º períodos dos cursos de Geografia e
História e no 2º período da Segunda Licenciatura em História da FINOM e em
dia com suas obrigações para com a faculdade.
2) Os candidatos deverão ter obtido aprovação com rendimento mínimo de
80% nas disciplinas dos respectivos períodos.
3) Os monitores para os cursos de Geografia e História poderão ser mais de
um por período, desde que na cidade de residência tenha formado um grupo de
alunos para estudo e atenda os itens 1 e 2, e portanto, nas cidades as quais
existam os grupos de estudos, os alunos poderão participar da seleção, sendo
um dos alunos a ser selecionado.
Certificado
Ao monitor será oferecido um certificado que atesta a monitoria no
respectivo período, podendo ser utilizado como Atividade Complementar do
Curso.
Inscrições
As inscrições deverão ser realizadas por email com a secretária das
coordenações dos cursos de graduação da FINOM.
Email: coordenacao@finom.edu.br / geografiaead@finom.edu.br
Enviar para os dois emails.

Prazo de inscrição: de 17/02/2017 a 10/03/2018.
Paracatu-MG, 06 de fevereiro de 2018.
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