FUNESO/UNESF
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA
A Diretora do Centro de Ciências da Saúde, no uso de suas atribuições, comunica aos alunos
dos Cursos de Bacharelado em Enfermagem que se encontram abertas na Secretaria do Centro,
as inscrições para seleção de MONITORIA, neste Ano Letivo de 2015, obedecendo aos critérios,
definidos abaixo:
1. Da Monitoria:
A monitoria é uma atividade discente, de âmbito acadêmico, vinculada ao desenvolvimento
curricular e à formação dos alunos. Destina-se ao aprofundamento do conteúdo teórico-prático
das disciplinas através de atividades extraclasse. A monitoria é uma atividade não-remunerada,
que não estabelece nenhum tipo de vínculo empregatício com a FUNESO/UNESF e será
realizada sob a orientação de um Professor. O monitor terá direito a uma declaração da atividade
desenvolvida e a carga horária.
2. Das Atribuições do Monitor:
Desempenhar as tarefas estabelecidas no plano de atividades previsto pelo Professor
Orientador. Colaborar com o docente no desempenho de tarefas didáticas, tais como: preparação
de aulas, aplicação de exercícios, apoio em trabalhos acadêmicos e outras tarefas de natureza
similar. Auxiliar os alunos na realização de trabalhos práticos ou experimentais, bem como
atendê-los, individualmente ou em grupo, na recuperação de conteúdos ministrados em sala de
aula. Elaborar e entregar até o dia 30 de dezembro de 2015 o relatório de atividades semestrais
referente ao período em que exerceu a atividade como monitor, ao Professor orientador e ao
Coordenador do Curso. É proibido ao monitor avaliar o rendimento escolar dos alunos, receber ou
cobrar qualquer tipo de pagamento pela monitoria prestada, exercer a monitoria no horário das
suas aulas, acumular mais de uma monitoria, elaborar avaliações ou qualquer tipo de exercício
acadêmico.
3. Das Vagas:
Serão oferecidas 06 (Seis) vagas para as disciplinas de Semiologia e Semiotécnica I e II,
sendo 03 (três) para cada turno, 02 (duas) vagas para a disciplina de Anatomia, sendo 01 (uma)
para cada turno, 02 (duas) vagas para a disciplina de Saúde da Criança, sendo 01 (uma) para
cada turno, 03 (duas) vagas para a disciplina de Embriologia, sendo 02 (duas) vagas para
manhã e 01(uma) vaga para noite e 01 (uma) vaga para a disciplina de Fisiologia, sendo esta
para o turno da manhã.
4. Das Disciplinas oferecidas:
Cursos

Disciplinas

Observações

Semiologia e Semiotécnica I e II
Anatomia
Saúde da Criança
Fisiologia

Número de
vagas
6
2
2
1

Enfermagem

Enfermagem e Biologia

Embriologia

3

2 Manhã e 1 noite

3 Manhã e 3 noite
1 Manhã e 1 noite
1 Manhã e 1 noite
Manhã

Observação: Os alunos concorrerão às vagas do turno ao qual não estão matriculados.

5.

Dos Requisitos para as Inscrições:

As inscrições serão realizadas na Secretaria do Centro de Saúde, obedecendo aos seguintes
critérios:






Ser aluno regularmente matriculado no curso;
Ter sido aprovado em todas as disciplinas matriculadas, no semestre letivo anterior;
Ter sido aprovado por média na disciplina que pretende monitorar;
Não ter sofrido penalidade disciplinar pela Instituição;
Inscrever-se em uma única disciplina;

 Apresentar documento comprobatório de quitação com o Setor Financeiro da Instituição;
 Apresentar Histórico parcial (boletim) do 2º semestre de 2014;
 Estar cursando entre o 5º período e o 9º Período de Enfermagem para a monitoria das
disciplinas de Semiologia e Semiotécnica I e II;
 Estar cursando entre o 2º e o 9º período de Enfermagem para a monitoria da disciplina
de Anatomia;
 Estar cursando entre o 8º e o 9º período de Enfermagem para a monitoria da disciplina
de Saúde da Criança;
 Estar cursando entre o 4º e o 9º período de Enfermagem para a monitoria da disciplina
de Embriologia;
 Estar cursando entre o 3º e o 9º período de Enfermagem para a monitoria da disciplina
de Fisiologia;
 Na contratação comprovar disponibilidade.
6. Das Provas de Seleção:
As provas obedecerão aos seguintes critérios:
6.1. Provas escritas, versando sobre o conteúdo e referências específicas de cada
disciplina ministrada em sala de aula.
6.2. Prova escrita com pontuação de 0 (zero) a 10 (dez). Os candidatos com nota inferior a
7,0 (sete) serão eliminados;
6.3. Prova prática para as disciplinas de Semiologia e Semiotécnica I e II, Anatomia,
Embriologia e Saúde da Criança com pontuação de 0 (zero) a 10 (dez);
6.4. Média Global com pontuação de 0 (zero) a 10 (dez);
6.5. A nota final será o somatório das notas do teste escrito, da prova prática e da média
global divididas por 03 (três), para disciplina de Fisiologia que não realizará prova
prática a nota final será dividida por 02 (dois), ou seja, o teste escrito e da média
global;
6.6. O resultado será divulgado na Secretaria do Centro;
6.7. Do desempate:
a) Maior nota quando de sua aprovação na disciplina objeto da seleção;
b) Maior número de créditos integralizados no Curso;
c) Maior média obtida pelo candidato nas disciplinas cursadas (Média Global).
7. Do Calendário:
7.1 – Data da Inscrição: 06/02/15 a 27/02/15
Local: Secretaria do Centro de Ciências da Saúde
7.2 – Data da Prova escrita: 03/03/2015 – 14h às 16h
Local: Laboratório de Técnica de Enfermagem
7.3 – Data da Prova prática de Semiologia e Semiotécnica I e II: 09/03/15 – 12h:00min
Data da Prova prática de Anatomia: 10/03/15 – 11h:30min
Data da Prova prática de Embriologia: 03/03/15 – 16h:30min (na mesma data da
prova escrita)
Data da Prova prática de Saúde da Criança: 07/03/15 – 11h:00min
7.4 – Divulgação do Resultado Final: 13/03/2015
7.5 – Início da Monitoria: A partir de 16/03/2015
7.6 – Término da Monitoria: 2015.2
8. Do Exercício da Monitoria:
8.1. Os alunos aprovados exercerão as atividades descritas no item 2, no período de
16/03/2015 a 22/12/2015.
8.2. A Monitoria pode ser interrompida, unilateralmente, caso o aluno não cumpra com suas
atribuições.

Olinda, 06 de fevereiro de 2015.

