
 

 

EDITAL DE MONITORIA VOLUNTÁRIA DE ACOLHIMENTO - CURSO DE MEDICINA 

FACULDADE AGES DE MEDICINA-JACOBINA/BA 

Seleção de Monitores de Acolhimento 

 

DA INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO DA MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 

O programa de Monitoria voluntária de acolhimento destina duas vagas a monitores de 

acolhimento, os quais terão a competência de acolher estudantes que cursam a primeira 

ETAPA do curso de medicina em suas demandas coletivas e orientando sobre o uso de 

aplicativos. 

As inscrições ocorrerão a partir do dia 27 de março até dia 3 de abril de 2023. Pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzbqTEnRWYWdFk-

RQvH0u1lhkvoar78JcTnISMUt_GyFsDDQ/viewform?usp=pp_url 

 

 

A Lista de selecionados para a entrevista será publicada no dia 4 de abril.  

As entrevistas ocorrerão dia 7 de abril no turno vespertino. 

O resultado da seleção será publicado dia 10 de abril 

 

São requisitos para inscrição na modalidade “Monitoria Acadêmica Voluntária de 

acolhimento”: 

I - Ser aluno regularmente matriculado no curso de Medicina da IES; 

II - Ter obtido aprovação em todas as UCs da primeira ETAPA, demonstrando domínio do 

conteúdo. 

III - Ter sido aprovado, sem dependências, em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das 

disciplinas/unidades curriculares cursadas;  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzbqTEnRWYWdFk-RQvH0u1lhkvoar78JcTnISMUt_GyFsDDQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzbqTEnRWYWdFk-RQvH0u1lhkvoar78JcTnISMUt_GyFsDDQ/viewform?usp=pp_url


IV - Ter disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas, tais como preparação 

de monitorias; plantões de monitoria; participação em treinamentos; reuniões de monitores, 

reuniões com o professor responsável, dentre outras; 

V - Não ter sofrido e não estar cumprindo nenhuma pena disciplinar, conforme Regimento da 

Instituição; 

VI - Estar em dia com suas obrigações perante a Secretaria Acadêmica e Setor Financeiro da 

Instituição; 

VII - Ter sido aprovado no processo seletivo do Programa de Monitoria Voluntária de 

Acolhimento. 

 

A inscrição para a Monitoria Acadêmica Voluntária será realizada on-line por meio do 

preenchimento do formulário disponibilizado no link:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzbqTEnRWYWdFk-

RQvH0u1lhkvoar78JcTnISMUt_GyFsDDQ/viewform?usp=pp_url 

 

 

 

A seleção dos monitores será realizada pelo COPEX, seguindo os critérios abaixo, com os 

resultados divulgados no site da IES. A relação dos aprovados para o Programa de Monitoria 

Acadêmica Voluntária de Acolhimento será disponibilizada em: https://www.ages.edu.br/   

 

A seleção obedecerá aos seguintes critérios: 

 

Ter sido aprovado nos requisitos do Programa de Monitoria Voluntária de Acolhimento. 

Ter sido aprovado em entrevista   

 

Esta atividade de monitoria é SEM BOLSA, não tendo a Instituição nenhuma obrigação de 

pagamento referente às atividades realizadas. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzbqTEnRWYWdFk-RQvH0u1lhkvoar78JcTnISMUt_GyFsDDQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzbqTEnRWYWdFk-RQvH0u1lhkvoar78JcTnISMUt_GyFsDDQ/viewform?usp=pp_url
https://www.ages.edu.br/


Ao final do semestre, os monitores selecionados deverão enviar um relatório com as 
atividades realizadas durante o semestre. E receberão um certificado de 15 horas de 
atividade de monitoria.  


