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                   Coordenação dos Cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia da   

Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 

 

 

Edital 02/2019 – Seleção de Monitoria 

A coordenação dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação e 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas faz saber a todos os interessados que estão abertas 

as inscrições de monitoria(s) para os cursos desta coordenação, a saber: 

 

1 – Disciplinas: 

Engenharia Elétrica/Computação: 

 

Análise de Circuitos elétricos, teleprocessamento de dados, transmissão e 

distribuição de energia, Instalações elétricas industriais, eletromagnetismo, automação 

industrial, Controle avançado, sistemas supervisórios, instrumentação e medição. 

 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 

 

Modelagem de processos de negócios, manutenção de software, projetos e 

arquitetura de software, processo de software, Desenvolvimento para dispositivos móveis, 

Práticas em engenharia de software, infra estrutura em TI. 

 

2 – Da Inscrição: 

2.1 – A inscrição se dará mediante o preenchimento e entrega da ficha de inscrição 

na Central de Atendimento da Instituição, no período de 03/09/2019 a 13/09/2019; 

2.2 – Na ficha deverá constar a disciplina que deseja ser monitor; 

2.3 – O discente somente poderá se inscrever em uma disciplina; 

 

3 – Dos requisitos: 

O discente interessado em participar do processo seletivo deverá atender aos 

seguintes requisitos: 

 

 

http://www.anhanguera.edu.br/
http://www.anhanguera.edu.br/


Rua João Cândido de Oliveira, 115, Cidade Jardim – GO   CEP: 74.423-115         
www.anhanguera.edu.br        Fone: (62) 3246-1400 
 

3.1 – Estar regularmente matriculado; 

3.2 – Ter cursado a disciplina que pretende ser monitor; 

3.3 – Disponibilidade de 2:30 h semanais; 

3.4 – Preencher e entregar a ficha de inscrição conforme itens 2.1 e 2.2. 

 

4 – Da seleção: 

4.1 – Será realizada através do critério de nota, ou seja, o aluno deverá: 

1 – Ter obtido nota 7,0 (sete) ou superior na disciplina pleiteada; 

2 – Em caso de desempate, o aluno que tiver obtido a maior nota na disciplina 

pleiteada. 

 

5 – Das disposições finais: 

A classificação do monitor terá a validade até o final do semestre letivo, podendo ser 

reconduzido uma única vez, dependendo de disponibilidade de vagas oferecidas pela 

coordenação. 

O estágio será validado com a entrega do relatório final, de responsabilidade do 

aluno. 

 

Publique-se. Divulgue-se. 02/09/2019 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

Coordenação dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação e 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
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