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SELEÇÃO DE MONITORES – EDITAL Nº 01/2020 

Disciplina PCC V- Estratégias de Ensino de História no Ensino Fundamental, Médio, 

EJA 

 

1. DO EDITAL: as inscrições bem como todo o processo seletivo para o 

preenchimento de duas (02) vagas de Monitoria, sendo uma (01) remunerada e 

outra (01) voluntária, serão regidos pelas normas expostas no Edital nº 

012/2020, disponível no sítio eletrônico da Dproj/Unifesspa, em: 

https://dproj.unifesspa.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=e

dit&id=108 

1.1 Os interessados(as) devem estar cientes dos compromissos e das prerrogativas 

assumidas pelos(as) monitores(as) bolsistas e voluntários, segundo o item 4 do 

Edital nº 12/2020.  

1.2 A disciplina será ofertada na terça-feira no horário da noite.  

 

2. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: a comissão de seleção será composta pelos 

professores Geovanni Gomes Cabral, docente responsável pela disciplina (Turma 

2018), e pelo professor Marcus Vinicius Reis. 

 

3. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES: as inscrições acontecerão no período entre os dias 

08/09 e 11/9 de setembro 2020. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES: A documentação exigida para a inscrição no processo seletivo, 

do que consta inclusive o Formulário de Inscrição Discente, está exposta no Anexo 

I do Edital nº 12/2020, sobretudo no item 2 (Da documentação exigida na 

inscrição dos discentes), disponível no sítio eletrônico da DPROJ /Unifesspa. 
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4.1 O(A) candidato(a) deverá encaminhar a documentação para o e-mail 

geocabral@unifesspa.edu, conforme prever o edital. 

4.2 O(A) discente deve escolher qual modalidade pretende concorrer, se nas 

categorias “remunerada” ou “voluntária”. 

4.3 O(A) candidato(a) deve observar se atende às exigências para a participação no 

processo de seleção, em conformidade com o Edital Nº 12/2020. 

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: a lista com as inscrições homologadas e os 

respectivos horários de entrevistas será divulgada na segunda-feira dia 14 de 

setembro de 2020, às 9 horas da manhã no site da Faculdade e encaminhada para 

o e-mail. 

6. DA SELEÇÃO: a seleção dos monitores acontecerá no dia 14 de setembro de 2020 

segunda-feira, entre as 14 e as 17 horas, e versará da análise do histórico 

acadêmico do(a) candidato(a) e de entrevista que será realizada pelo Google Meet 

com horários definidos encaminhado para o e-mail do candidato.  

6.1 A entrevista abordará temas centrais da Disciplina, conforme sua ementa e os 

planos de ensino já desenvolvidos por docentes da FAHIST.   

6.2  O resultado sairá no dia 15 de setembro divulgado pelo e-mail e site da Faculdade.  

 

 

 

 

Marabá, 08 de setembro de 2020.  

 

 

 

Professor Dr. Geovanni Gomes Cabral  

mailto:geocabral@unifesspa.edu

