
 

 

 
 

TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO EDITAL DE  
MONITORIA Nº 001/2022 

 
 

As Faculdades Integradas Hélio Alonso, tornam público o presente Termo Aditivo 

ao Edital 001/2022 de Monitoria, alterando os itens que seguem, a saber, as vagas, as 

bolsas e o calendário para o Processo Seletivo, permanecendo os demais inalterados. 

  

1. O item 1.1 passa a ter a seguinte redação: 
 

“Período: De 15 de julho a 31 de agosto de 2022.” 
 

2.  O item 4.1 do edital passa a ter a seguinte redação:  
 

“Serão oferecidas duas modalidades de monitoria: com bolsa e voluntária. O número de 
vagas para a monitoria com bolsa será de 15 bolsas, distribuídas pela Direção 
Acadêmica, entre os diferentes cursos da Facha.” 

 
3. O item 5 do edital passa a ter a seguinte redação nos itens 5.1 e 5.2. 

 
“5.1 Serão ofertadas em forma de desconto de 20% de bolsa de estudos incidentes sobre 
o valor líquido da mensalidade, desde que o monitor cumpra todos os requisitos 
estabelecidos no edital. 
5.2 A concessão da bolsa de estudos não implicará qualquer vinculação de caráter 
empregatício com a OHAEC ou com a FACHA.” 
 
4. O item 10 do edital passa a ter a seguinte redação:  

 
O calendário do processo seletivo passa a ser o seguinte: 

 
10. CALENDÁRIO 

 

 

INSCRIÇÕES 
De 15 de julho a 31 de agosto de 2022  
e-mail para monitoria@facha.edu.br 
com cópia para prof.ª 
maria.paulia@facha.edu.br 
 

 
 

ANÁLISE CURRICULAR E 

ENTREVISTA 

14  de setembro das 15h às 18 h. 
 ( O aluno deverá comparecer na Coordenação, 
no segundo andar da Facha para a entrevista) 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 27 de setembro de 2022 (no site da Facha) 

ASSINATURA DO TERMO DE 

COMPROMISSO PELO ALUNO 

27 a 30 de setembro de 2022 . Enviar o termo 
por e-mail: para monitoria@facha.edu.br  com 
cópia para prof.ª maria.paulia@facha.edu.br  

 
INICIO DAS ATIVIDADES    3 de outubro de 2022 

 

TÉRMINO DA VIGÊNCIA DAS BOLSAS:  

 

APRESENTAÇÃO AO PROFESSOR PARA 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO NO 

NÚCLEO DE TCC, IC E MONITORIA 

E AO PROF ORIENTADOR 

 

 
30 de setembro de 2023 

 

3 de outubro de 2022 

 

 

3 de outubro de 2022 

 

 
 

 
 

 

 
  Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2022. 

 
 
 

________________________________ 
Márcia Regina Alonso Pfisterer 
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