EDITAL Nº 1/2019 – PIM
O Reitor do Centro universitário FIEO – UNIFIEO,
no uso das atribuições que lhe foram delegadas,
Considerando

que o Programa Institucional de Monitoria do UNIFIEO - PIM, é órgão
responsável para despertar vocações para o magistério e para o exercício
de atividades auxiliares do ensino;

Considerando

o disposto no art.40 do Estatuto do Centro Universitário FIEO – UNIFIEO e
o art. 84 da Lei n.º 9.394/96,

Resolve:
Art. 1º.

Declarar aberta a seleção de alunos interessados em participar do PIM, no período
de setembro a dezembro de 2019.

Art. 2º.

Esclarecer que os alunos e seus orientadores poderão concorrer novamente, desde
que tenham entrega do relatório do período anterior.

Art. 3º.

Estabelecer o número total de 40 vagas para participação no PIM: 20 com direito à
bolsa (de até 25% do valor da mensalidade) e 20 para voluntários.
§ 1º Cada curso terá direito a até uma vaga por disciplina teórica e 2 vagas por
disciplina prática.
§ 2º Os coordenadores indicarão as disciplinas e os professores orientadores de
acordo com a prioridade do curso até 22 de junho de 2019.

Art. 4º.

Informar aos alunos interessados em participar do processo de seleção que
deverão enviar ao Programa Institucional de Monitoria – PIM, localizado na sala
Núcleo de Comissões, no 4º andar do Bloco Branco - Campus Vila Yara, inscrição
preenchida em formulário próprio, a ser retirado na sala citada, acompanhado de
curriculum vitae, no período de 5 a 20 de agosto de 2019; as datas da prova
escrita e entrevista serão realizadas de 21 a 30 de agosto de 2019. As notas serão
entregues pelos coordenadores de curso ao PIM de 21 a 30 de agosto de 2019.

Art. 5º.

Se aprovados, comparecerão para reunião com o Coordenador do Programa e
professores orientadores, no dia 4 de setembro de 2019 às 11 horas ou às 17h30,
na sala do Núcleo de Comissões, no Bloco Branco, ou local a ser informado,
Campus Vila Yara. Os candidatos conhecerão os resultados finais da seleção por
meio das listas afixadas no quadro de avisos de seus respectivos cursos,
divulgadas no dia 6 de setembro de 2019 e pela internet.
Comunique-se. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Osasco, 23 de abril de 2019

EDMO ALVES MENINI
REITOR
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