EDITAL Nº 07
EDITAL DE MONITORIA – BRINQUEDOTECA
PEDAGOGIA –1/2017
A Coordenação do Curso de Pedagogia da Faculdade do Maciço de
Baturité (FMB), no uso de suas atribuições regimentais, torna público, para os
alunos interessados, que no período de 21/02/2017 à 24/02/2017, encontramse abertas as inscrições para a seleção de candidato(a) a monitor(a) do Projeto
de Extensão da Brinquedoteca, a realizar-se nos seguintes termos:
1. Das vagas:
1.1 Dentro do programa de monitoria da FBM, serão oferecida 05 (cinco) vagas
para monitor de Brinquedoteca, para atuar junto ao funcionamento do referido
espaço, atendendo os alunos da Rede Municipal de Ensino de Baturité(RMEB),
como também no auxílio nas atividades pertinentes.
2. Da inscrição:
2.1 Os interessados deverão fazer inscrição por meio do site da Faculdade do
Maciço de Baturité (www.faculdadefmb.edu.br) no período de 21/02/2017 à
24/02/2017 ou na Secretaria da instituição preenchendo a ficha de inscrição
(ANEXO – I)
2.2 Os candidatos à seleção a monitoria deverão cumprir os seguintes
requisitos:
a) Ser aluno (a) regularmente matriculado (a) a partir do terceiro período do
curso; b) Não apresentar reprovações (dependências) em nenhuma disciplina;
c) Apresentar disponibilidade de 04 horas semanais para o atendimento dos
alunos RMEB, conforme instruções do professor orientador (tarde); ter
disponibilidade em um sábado por mês para atividades na brinquedoteca; d)
Estar em dia com a Tesouraria da Faculdade; e) Estar em plena concordância
com os termos deste edital.
3. Da Seleção:
3.1 O processo seletivo para a vaga do Projeto de Monitoria da Brinquedoteca,
será acompanhado por uma Comissão de Seleção composta para esse fim.
3.2 A seleção dos candidatos para vaga da monitoria constará de prova escrita
de conteúdos específicos (Cf. ANEXO – II)

3.3 A prova escrita, não terá identificação do aluno, apenas numeração, para
posterior identificação, será elaborada e corrigida pelos docentes da comissão
e pelo coordenador do curso.
3.4 A prova escrita será realizada no dia 08 de Março de 2007, no auditório da
Faculdade, às 15 horas, sobre os conteúdos descritos no ANEXO - II.
3.5. No dia 10 de Março de 2017 será publicado o resultado da prova e a
classificação de todos os candidatos no quadro de avisos do curso e no site da
faculdade.Os candidatos aprovados na primeira fase, serão convocados pra a
entrevista em data e horário previstos.
3.6. A relação final dos aprovados será divulgada dia 17/03/2017.
3.7 No caso de empate entre os candidatos serão considerados os seguintes
critérios, em ordem de prioridade: a) Candidato com maior média geral, que
corresponde à média aritmética, do seu histórico escolar; b) O candidato de
maior idade.
3.8 Os candidatos que forem chamados e desistirem voluntariamente ou não
puderem, por questões de disponibilidade de horário ou outras, verificadas pela
coordenação do curso de Pedagogia, assumir satisfatoriamente as atividades
da monitoria da brinquedoteca, serão imediatamente substituídos, seguindo a
ordem da listagem oficial.
3.9 O resultado da seleção terá validade por um semestre, podendo ser
prolongado, considerado o ideal cumprimento das normas vigentes neste edital
e regimento específico da Brinquedoteca, bem como Institucional.
3.10 Na hipótese de não preenchimento de vaga, a Coordenação do curso de
Pedagogia poderá realizar outro processo seletivo no prazo de 10 (dez) dias,
divulgado em edital específico.
4. Da certificação
4.1 No ato da admissão, o candidato selecionado firmará termo de
compromisso para o cumprimento satisfatório das suas atividades.
4.2 O(A) aluno(a) selecionado terá direito a certificação de monitoria

5. ANEXOS

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO MONITORIA
NOME:_________________________________________________________
CPF:____________________________________RG:____________________
ENDERENÇO:___________________________________________________
_______________________________________________________________
FONE:________________________
SEMESTRE:__________________________EMAIL:_____________________

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.

O Brinquedo e a Brincadeira no Desenvolvimento Infantil

2.

A Brinquedoteca: o que significa?

3.

Contexto Histórico da Brinquedoteca

4.

As funções da Brinquedoteca

5.

Entendendo a Brinquedoteca

