EDITAL NINA Nº 001/2020
PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNO TUTOR
As Faculdades Integradas do Norte de Minas – FUNORTE- tornam público a abertura de inscrições para a
seleção de candidato para Aluno Tutor - Google for Education. A Funorte é parceria da Nuvem Mestra,
empresa responsável pela implantação do Google for Education, um Programa especializado em
capacitação para uso das ferramentas Google em processos acadêmicos e administrativos.
A novidade é que as inscrições para uma experiência de tutoria com tecnologias estão abertas.
I.

DA INSCRIÇÃO
Para se inscreverem os interessados deverão preencher o formulário de inscrição com os dados
solicitados:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI9_mzTcbT3VW85UFYIG6yjiJBJ0aqPDSaPqywQuslig
mm6Q/viewform
- Período de inscrição: 13/03/2020 a 25/03/2020 somente através do formulário.
- Não serão aceitas inscrições fora do prazo.
- A inscrição é gratuita.
-

II DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
-

Ser aluno regularmente matriculado na Funorte/FASI
Somente serão aceitas as inscrições feitas com o e-mail Institucional; (Se você ainda não acessou
procure apoio junto à Supervisão Acadêmica)
Só poderão participar do Aluno Tutor acadêmicos que estejam matriculados entre períodos dos
cursos da faculdade;
O estudante inscrito assume o compromisso de participação integral até a conclusão do
treinamento.

III. DAS VAGAS
-

Serão disponibilizadas 180 vagas para Alunos Tutores das faculdade da rede em Montes Claros.
A Instituição se reserva no direito de remanejar os estudantes por unidade, por cursos para
composição dos grupos.

IV. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
-

A aprovação do candidato para a vaga como Aluno Tutor será realizada a partir de parecer emitido
por um Comitê Institucional, composto por professores e coordenadores de cada curso, em reunião
colegiada, que avaliará as características a seguir em cada candidato, referente ao seu perfil
acadêmico:
● Capacidade de trabalhar em equipe;
● Comprometimento
● Espírito Empreendedor e Multiplicador
● Habilidades Tecnológicas
● Pontualidade e assiduidade

V. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA
-

O estudante deverá ter pelo menos 1 hora livre por dia, para participar dos treinamentos, estudar e
desenvolver as atividades e a aprimorar seus conhecimentos.
Ser comprometido com as tarefas e prazos do programa.

VI - ATRIBUIÇÕES DO ALUNO TUTOR
-

Apoiar pelo menos 3 professores no uso das tecnologias Google ou realizar ações com outros
universitários.
Ter disponibilidade para atividades (curso, simulado, etc).
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