ADITAMENTO AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS
MONITORIA TECNOLÓGICA – 2015.1
ADITAMENTO Nº 01
A Reitora da Universidade Potiguar, em aditamento ao Edital supramencionado,
torna público que o período de inscrições do Processo Seletivo para monitoria
tecnológica, 2015.1, fica modificado, razão pela qual altera parte do conteúdo
constante nos itens 9,10,12,13,14 e ANEXO 01 – QUADRO DE VAGAS do Edital,
conforme segue:

9. Dos prazos e local de inscrição
a) período para divulgação e Inscrição: 19 a 25/02/2015
b) local de inscrição: Núcleo de Educação a Distância (Natal) e Polo EaD
(Mossoró).
10. Do período de realização da seleção
A seleção para vagas de monitoria tecnológica constantes neste Edital ocorrerá
no período de 25/02 a 26/02/2015, com as datas e os horários definidos pelo
Núcleo de Educação a Distância (NEaD) e publicados nos murais dos
respectivos cursos, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência.
12. Das Vagas
As atividades de monitoria tecnológica em 2015.1 serão iniciadas de imediato,
conforme oferta de vagas para as Escolas e turno, nos quadros de vagas
publicados conjuntamente com este Edital.
13. Do encaminhamento dos resultados
No dia 26-02-2015 será divulgada a relação dos aprovados no site www.unp.br.
14. Da assinatura do termo de compromisso de monitoria tecnológica
a) o aluno só poderá iniciar as atividades de monitoria tecnológica após a
assinatura do termo de compromisso e Ficha de Cadastro de Fornecedor, a
qual deverá ocorrer no período de 25 a 26/02/2015, cabendo ao Líder Online
da Escola a responsabilidade de zelar pelo cumprimento desta determinação;

ANEXO 01 – QUADRO DE VAGAS
Campus
Natal
Natal
Natal
Natal

Turno
Matutino
Matutino
Noturno
Matutino

Vagas
2
2
2
2

Unidade
Roberto freire
Floriano Peixoto
Floriano Peixoto
Nascimento de
Castro

Pré-requisitos
a) Ser aluno
matriculado
a partir da 3ª série
no curso de
Graduação;

Natal
Natal
Mossoró

Matutino
Noturno
Vespertino

1
2
2

Salgado Filho
João Medeiros
João Medeiros

b) Ter habilidades,
facilidade e
familiaridade
com informática e
internet.

Permanecem inalteradas as demais normas, condições e procedimentos do
referido Edital.

Gabinete da Reitoria da Universidade Potiguar, em Natal, RN, aos 19 de
fevereiro de 2015.

Profª Sâmela Soraya Gomes de Oliveira
Reitora

