
 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITOR DE DISCIPLINA  

CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 

 

Estão abertas as inscrições para seleção de monitores para as disciplinas “Audiologia Avançada 

e Complementar, Fonoaudiologia Educacional, Atuação Fonoaudiológica nos Disturbios da 

Audição e Atuação Fonoaudiológica nos Distúrbios da Audição” para o período 2022/2. Os 

alunos interessados deverão acessar o site https://www.saolucas.edu.br/ na página do NED o 

link para inscrição esta disponíveis em: https://forms.office.com/r/q2ANH8MKph 

 

Requisitos: 

❖ Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no Centro Universitário São Lucas. 

❖ Ter sido aprovado na disciplina pleiteada. 

❖ Atender os demais requisitos que constam no Regulamento de Monitoria do Centro 

Universitário São Lucas. 

 

I. Disciplinas/Número de vagas 

❖ Audiologia Avançada e Complementar: 1 vaga não remunerada.  

❖ Fonoaudiologia Educacional:  1 vaga não remunerada. 

❖ Atuação Fonoaudiológica nos Distúrbios da Audição: 1 vaga não remunerada 

❖ Atuação Fonoaudiológica em Fala e Linguagem: 1 vaga não remunerada 

 

III – Carga Horária 

❖ Audiologia Avançada e Complementar: 

 4 (quatro) horas semanais no Laboratório Audiologia (Sala 13 do bloco Tucunaré – Campus 

II) 

segundas-feiras de 17h às 19h 

Quartas-feiras das 17h às 19h.  

 

❖ Fonoaudiologia Educacional:   

4 (quatro) horas semanais no Laboratório Audiologia (Sala 13 do bloco Tucunaré – Campus 

II) 

Quintas-feiras das 15h às 19h  

 

❖ Atuação Fonoaudiológica nos Distúrbios da Audição:  

4 (quatro) horas semanais no Laboratório Audiologia (Sala 13 do bloco Tucunaré – Campus II) 

https://forms.office.com/r/q2ANH8MKph


 
Terças-feiras de 15h às 19h 

 

❖ Atuação Fonoaudiológica em Fala e Linguagem:  

4 (quatro) horas semanais no Laboratório Audiologia (Sala 13 do bloco Tucunaré – Campus 

II) 

Sextas-feiras de 15h às 19h 

 

IV – Remuneração 

Não há remuneração 

V – Inscrição: 

De 08 a 12 de setembro, mediante preenchimento de formulário anexo a esse edital e envio do 

histórico acadêmico (disponível no portal do aluno). 

VI – Seleção 

 

 Os alunos inscritos serão avaliados por meio de dois critérios: 

 
a) Média de aprovação da disciplina quando cursada 

b) Média global do curso  

Nota final =    Média de aprovação da disciplina + Média global do curso  
                                                                      2 

 

Serão aprovados para a monitoria o aluno que apresentar a maior nota final conforme fórmula 

acima.    

 
Em caso de empate a classificação obedecerá à verificação dos seguintes critérios: 

I. Melhor desempenho na disciplina em que está concorrendo 

II. Melhor média global 

III. Candidato de maior idade. 

 
Porto Velho – RO, 07 de setembro de 2022.  

 
 

Virgínia Braz da Silva                                                               Cristina Zanettini Ribeiro 
Coordenadora  de Fonoaudiologia                                                    Pró-reitora de Graduação 

 
 

 
 

 

 


