
 

 

 
PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

AO PROGRAMA PROFESSOR DO AMANHÃ 
 Nº 02/2018.2 

 
 

                                                                                                    
A direção do curso de Pedagogia, conforme determina o Regulamento do Projeto de Extensão Professor do 
Amanhã, comunica aos egressos interessados, que estarão abertas as inscrições para Seleção de participantes 
ao referido projeto, na Secretaria Setorial, no período de 16 a 20 de julho, no horário de 14:30 às 22:00 h. 
Será oferecida uma vaga para cada uma das disciplinas do curso no período 2018.2, com exceção das 
disciplinas: TC 1 e 2, Seminários Interdisciplinares, Estágios.  
 
Seguem abaixo as orientações para inscrição no processo seletivo: 
 
1. Somente poderá submeter-se ao processo de seleção, o egresso que: 

a) Tiver cursado Pedagogia na UniEvangélica; 
b) Apresentar cópia de seu histórico escolar; 
c) Apresentar notas acadêmicas com média igual ou superior a 7,0; 
d) Apresentar cópia de identidade e certificado ou declaração de pós-graduação (especialização);  
e) Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas.  

 
2. A seleção dos egressos para assumir as monitorias consistirá de análise do histórico escolar. Os que 
obtiverem nota da média ponderada das disciplinas, acima de 70,0, participarão da 2ª etapa da seleção, que é a 
entrevista. O resultado será homologado pelo NDE. 
 
3. O projeto será gratuito e o egresso pode se inscrever em apenas uma disciplina, ou seja, a duração é de 
1(um) semestre. Em caso de participação anterior, caso haja interesse, o egresso poderá participar por mais um 
semestre, mas, o candidato deverá optar por disciplina e professor diferentes da primeira participação.  
 
4. Em caso de vários egressos serem aprovados na primeira etapa da seleção de uma mesma disciplina, 
somente aquele que obtiver a maior média, será encaminhado para a entrevista. Os demais poderão ser 
encaminhados pelo NDE para outra disciplina, caso haja vaga, cabendo ao egresso aceitar ou não, a indicação. 
 
5. A classificação dos candidatos se dará na ordem decrescente, observando-se o limite das vagas oferecidas. 
 
6. O calendário previsto para o processo seletivo será o seguinte: 

Período de divulgação: 09 a 20 de julho de 2018  
Período de inscrições: 16 a 20 de julho de 2018 (na secretaria do ISE) 
Período de seleção dos candidatos: 23 e 24 de julho/2018 
Divulgação dos resultados: 24/07/18 
Início do projeto: 25/07/18 

 
7. Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE. 

Anápolis, 01 de julho de 2018. 

 

                                                                           Libna Lemos Ignácio Pereira 
                                                                      Diretora do Curso de Pedagogia 


