
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES MONITORAS – Nº 01/2022 

 

O Instituto de Apoio Estudantil Ratio et Fides, aqui denominado simplesmente Instituto 

Ratio et Fides, fundado em 27 de junho de 2020, é uma instituição sem fins lucrativos, 

constituído pela associação de um grupo de professores, técnicos e estudantes, para fins 

acadêmicos, sociais e culturais, tendo sua sede na cidade de Rio Branco-Acre, no CNPJ 

39.451.375/0001-03, organização filantrópica, fundamentada no apoio acadêmico e 

cultural, que tem como finalidade, auxiliar estudantes trabalhadores na cidade de Rio 

Branco, torna público o presente edital de seleção de estudantes femininas para atuarem 

como monitoras internas do Instituto. 

 

1. Objeto 

No estatuto do Instituto Ratio et Fides, no artigo 2º, inciso I, determina que uma das 

finalidades do Instituto seria proporcionar e administrar acomodação estudantil, na 

sede do Instituto, sendo assim ofertamos acomodação estudantil para estudantes 

femininas, que estejam matriculadas em instituições de ensino superior na cidade de 

Rio Branco, por um período de dois anos, mediante aprovação de plano de estudo, bem 

como disponibilidade de colaboração nas atividades do Instituto.   

 

2. Das vagas 

São disponibilizadas 6 (seis) vagas para alunas trabalhadoras, cursando o nível 

superior na cidade de Rio Branco. São obrigações das candidatas selecionadas: manter 

e zelar pela limpeza e manutenção do espaço, bem como custear as despesas pessoais 

referentes ao consumo de luz e internet. As alunas selecionadas serão isentas do 



pagamento de aluguel e terão acesso aos utensílios básicos e eletrodomésticos de uso 

comum.   

 

3. Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas do dia 04/04/ à 12/04/2022, exclusivamente pelo 

email: ratioetfidesinstituto@gmail.com, devendo ser anexados em formato PDF os 

seguintes documentos:  

1. Ficha de inscrição;  

2. Carta de apresentação de um docente;  

3. Plano de Estudo - com anexo da comprovação de matrícula;  

4. Manifestação de interesse de colaboração às atividades do Instituto, bem como 

cumprimento das normas estatutárias e regimentais.  

 

4. Comissão de seleção 

 

A comissão de seleção será composta por representantes da Diretoria; Conselho Ético, 

Conselho Fiscal e um membro estudante, sendo obrigatório na equipe constar ao 

menos um profissional de psicologia e serviço social vinculados ao Instituto.  

  

5. Das etapas do processo de Seleção 

O processo constará de duas etapas:  

1. a primeira etapa será a análise da documentação a ser enviada dentro do prazo e 

cumprindo as exigências solicitadas por este edital e; 

2.  a segunda etapa será a entrevista, a ser realizada de forma online ou presencial, a 

depender da disponibilidade da comissão, para a seleção das candidatas. 

Primeira etapa: Envio da documentação – até o dia 12/04/2022. 

Segunda etapa: Entrevista do dia 18/04 ao dia 20/04/2022. 

 

Aprovada a admissão, a discente monitora selecionada deverá assinar o termo de 

adesão com o Instituto Ratio et Fides em duas vias, onde constarão as condições de 

solidariedade entre ambos. 
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6. Critérios de desempate 

Em caso de empate das candidatas, o critério básico de desempate será o de maior 

vulnerabilidade social e de comprovação de não ter familiares em condições de dar 

apoio com moradia.  

 

7. Resultado preliminar e dos recursos 

O resultado preliminar será publicado no site: www.nersufac.com no dia 22/04/2022, 

com o prazo para recursos até o dia 23/04/2022, que deverá ser enviado para o email 

ratioetfidesinstituto@gmail.com.  

Após analisados, as respostas aos recursos serão publicadas no dia 24/04/2022 no site: 

www.nersufac.com    

 

8. Resultado final 

O resultado final deverá ser publicado no site: www.nersufac.com, até o dia 

25/04/2022. 

 

9. Cronograma 

Etapas Prazos 

Publicação do edital Dia 04/04/2022 

Inscrições  De 04/04 até o dia 12/04/2022 

Primeira etapa de seleção (envio da documentação) Até o dia 12/04/2022 

Segunda etapa de seleção (entrevista) De 18/04 até o dia 20/04/2022 

Resultado preliminar 

 

Dia 22/04/2022 

Recursos Até o dia 23/04/2022 

Resultado dos recursos 

 

Dia 24/04/2022 

 Resultado final Até o dia 25/04/2022 

 

Rio Branco Acre, 04/04/2022 

 

Diretoria do Instituto Ratio et Fides 

CNPJ 39.451.375/0001-03 
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Anexos 

 

Ficha de inscrição 

Nome: CPF: 

 

Filiação:  RG: 

 

 

Email: Fone:  

Curso: Faculdade/Universidade: 

 

 

 

Período: 

Cidade de Origem: 

Tem algum trabalho ou bolsa de estudo? Sim  (    )   Não (    ) 

 

Qual?_____________________________________ 

 

A quantos meses ou ano(s) você está residindo em Rio Branco?  

 

 

Tem familiares em Rio Branco?  

  

10. Pontuação 

 

Carta de apresentação de um docente (apresentação da candidata por um(a) docente 

com vinculo institucional na vida acadêmica da candidata, apresentado a atuação de 

desempenho nos estudos e da defesa do mérito para a candidata concorrer ao pleito) – 

(Pontuação de 1,0 a 2,5 pontos) 

 



Plano de Estudo - com anexo da comprovação de matrícula (oferecimento de um 

plano de estudo de até dois anos, informando o curso, a previsão de disciplinas por 

semestres, bem como anexar o comprovante de matrícula curricular) - (Pontuação de 

1,0 a 2,5 pontos) 

 

 

Manifestação de interesse de colaboração às atividades do Instituto, bem como 

cumprimento das normas estatutárias e regimentais - (carta livre, no máximo de 

duas laudas, onde a candidata expresse a defesa de sua candidatura e manifesta 

interesse e conhecimento das normas do Instituto - (Pontuação de 1,0 a 2,5 pontos) 

 

 

Entrevista – (Pontuação de 1,0 a 2,5 pontos) 


