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EDITAL Nº14/2021 - PARA SELEÇÃO DE MONITORES 

 
A Faculdade de Educação São Francisco – FAESF, em conformidade com a legislação em 

vigor, informa à comunidade acadêmica que está aberto o processo seletivo para monitores, 
observando as normas e os procedimentos no Regulamento de Monitoria em vigência, desta IES, 
nas seguintes disciplinas: 
 

CURSO DISCIPLINA PROFESSOR 
(A) 

RESPONSÁVEL 

Nº. DE 
VAGAS 

Nº. DE 
BOLSAS POR 

CURSO 

 
FISIOTERAPIA 

Habilidades Terapêuticas 2. Naiana Deodato 
da Silva  

02 Bolsa 
Voluntaria  

Fisioterapia Pediátrica.  Sara Ferreira 
Coelho 

02 
 Bolsa Voluntaria  

 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Futebol e Futsal  Alyson Felipe da 
Costa Sena  

02 Bolsa 
Voluntaria 
  

Fisiologia do Exercício 
 

Elaine Paiva 
Vieira 

02 Bolsa 
Voluntaria 

 
 
 
 
ENFERMAGEM 

Enfermagem cuidados 
cirúrgicos  

Ediuene Costa 
Souza 
  

02 Bolsa 
Voluntaria  

Bases Morfológicas. 
 

Edjane Mayara 
Ferreira Cunha 

02 Bolsa 
Voluntaria 

Bases Metodológicas e 
técnicas do cuidar. 

Brenda Kelly da 
Silva Monte 

02 Bolsa 
Voluntaria 

Bases Metodológicas e 
técnicas do cuidar. 
 

Angélica 
Cristina Lima 
Moura 

02 Bolsa 
Voluntaria 

 

 
1. DAS CATEGORIAS  

  1.1. Serão oferecidas apenas uma modalidade: 
   I. Monitor voluntário- O monitor tem carga horária de 12 (doze) horas/aulas semanais, não terão 

nenhuma compensação financeira pelo exercício de monitoria, será concedida apenas certificação 
pela participação no programa de monitoria. 

. 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. A monitoria é ofertada a todos os acadêmicos de graduação regularmente matriculados entre 
o segundo e o penúltimo período do curso, que atendam aos seguintes critérios: 
I - Estar regulamente matriculado no curso da FAESF; 
II - Não possuir dependências em nenhuma disciplina; 
III - Ter sido aprovado na disciplina escolhida;  
IV - Estar ciente do conteúdo do regulamento interno do programa de monitoria; 
V - Não ter sofrido penalidades disciplinares no âmbito da FAESF; 
VI - Apresentem disponibilidade de horários; 
VII - Submetam-se a processo seletivo estipulado pela coordenação;  
VIII - Não tenha exercido as funções de monitor em uma mesma disciplina por 2 (dois) períodos 
letivos consecutivos ou não. 
 
2.1. As inscrições deverão ser feitas no PROTOCOLO GERAL, em formulário próprio, de 13 a 17 
de agosto de 2021. 
2.2. É vedado ao candidato concorrer à monitoria em 2 (duas) ou mais disciplinas simultaneamente. 
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3. DA SELEÇÃO 
3.1. A seleção e a classificação dos candidatos serão feitas por meio da entrevista e prova escrita: 
I - Prova escrita, contendo 10 questões (sendo 6 questões objetivas e 4 questões dissertativas) 
com valor de 0 (zero) a 10,0 (dez) de caráter eliminatório a ser realizada pelo Professor do Programa 
de Monitoria na 24 de agosto de 2021 a partir das 17hs:30. 
II - Entrevista, com valor de 0 (zero) a 10,0 (dez) de caráter eliminatório, a ser realizada pelo 
Coordenador do Programa de Monitoria na 27 de agosto de 2021 a partir das 17hs:30 (só farão 
entrevistas os alunos classificados na prova escrita). 
3.2. Para efeito de classificação, será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou 
superior a 8 (oito). 
3.3. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, dentro do número de vagas do 
curso/disciplina/turno, mediante o resultado da prova de seleção específica. 
3.4. Os critérios de desempate no processo seletivo ao exercício de monitoria são os seguintes: 
I - Aluno com melhor desempenho no curso; 
II - Aluno com mais créditos cursados; 
III - Maior pontuação na entrevista. 
3.5. O candidato selecionado deverá entregar à coordenação os seguintes documentos:   
I. termo de compromisso devidamente assinado pelo discente e pelo docente responsável pela 
disciplina; 
II - Declaração de ciência das normas do Programa de Monitoria; 
III - Cópia do CPF e do RG; 
IV - Comprovante de residência. 

 
4. Da Exclusão do Processo de Seleção 

 
4.1. O candidato será excluído do processo de seleção quando não cumprir com os prazos 
estabelecidos no edital para a inscrição e as informações dadas não forem verídicas. 
4.2. O candidato que não realizar a avaliação escrita e/ou a entrevista estará automaticamente 
excluído do processo seletivo. 

 
5. Das Atribuições dos Monitores 

 
5.1. São atribuições do monitor: 
I - Auxiliar os alunos no processo de aprendizagem da disciplina; 
II - Propiciar aos alunos, em regime de dependência, condições para a realização das verificações 
da aprendizagem, de acordo com orientação do professor da disciplina; 
III - Cumprir as horas semanais de atividades de monitoria, conforme horários pré-estabelecidos; 
IV - Participar da elaboração do plano de trabalho da monitoria com o(s) professor(es); 
V - Dedicar até 12 horas semanais às atividades de monitoria; 
VI - Relatar ao professor da disciplina as dificuldades encontradas pelos alunos; 
VII - Assinar a frequência no local da atividade de monitoria; 
VIII - Trajar-se adequadamente, de forma compatível com o perfil da instituição. Se a monitoria for 
ministrada em laboratório, o monitor deverá estar trajado conforme o regulamento da FAESF;  
IX - Participar, com o professor da disciplina, das tarefas de ensino, pesquisa e extensão; 
X - Apresentar relatório mensal de sua experiência, como também ao final de cada uma das duas 
etapas do período letivo das atividades programadas em data marcada pelo professor; 
XI - Tornar público o horário e o local onde prestará atendimento aos discentes; 
XII - Auxiliar o professor na organização e preparação do material didático, no levantamento 
bibliográfico, no planejamento de atividades como também na organização e execução de 
seminários; 

 
6. DOS RESULTADOS 

 
6.1. O resultado do processo de seleção de monitoria será divulgado à comunidade acadêmica, 
mediante relação nominal fixada no mural da IES no dia 30 de agosto de 2021. 

mailto:faesf@faesf.com.br
http://www.faesf.com.br/


 

Rua Abílio Monteiro nº 1736 -  Bairro: Engenho - Cep: 65.725-000 
Pedreiras – Maranhão - Telefax: (99) 3626-5400 

 

 
AUTORIZADA PELA PORTARIA: Nº. 1.353/2000 de 29/08/00-MEC 
Publicada no DOU de 30/08/00 - CNPJ: 06.043.988/0001-52  
e-mail: faesf@faesf.com.br site: www.faesf.com.br  

6.2. A admissão dos monitores será realizada por um semestre letivo, passível de renovação para 
mais um semestre letivo. 

 
7. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MONITORES 

 
7.1. O professor orientador avaliará o desempenho do aluno monitor continuamente, observando 
os seguintes critérios: 
I - Pontualidade, assiduidade, interesse e responsabilidade; 
II - Capacidade de estudo, organização e empenho; 
III - Amadurecimento intelectual na área do conhecimento; 
IV - Aprendizagem adquirida durante o processo; 
V - Frequência igual ou superior a 75%; 
VI - Entrega dos relatórios parciais de suas atividades de monitoria na data fixada no cronograma. 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
8.1. A monitoria não caracteriza vínculo empregatício do monitor com a FAESF. 
8.2. Os benefícios e prerrogativas do exercício de monitor terão como base a data em que for 
aprovada a sua indicação pela coordenação de curso. 
8.3. A coordenação do curso deverá comunicar à Coordenação de Pós Graduação, Pesquisa e 
Extensão e a Diretoria Acadêmica o início das atividades do monitor, para fins de registros 
acadêmicos e administrativos. 
8.4. O presente edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em partes, por 
motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 
8.5. O acadêmico poderá, a qualquer tempo, mediante assinatura de termo de desistência ser 
desligado do programa de monitoria. Como também poderá ser desligado do programa em razão 
de baixo desempenho, mediante assinatura do termo de desligamento pelo professor e pelo 
coordenador do curso. 
8.6. Os casos omissos ou não previstos neste edital serão resolvidos pela diretoria de graduação. 
8.7. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Pedreiras/Maranhão, 10 de agosto de 2021. 
 
 
 

     Professora Msc. Sângela Medeiros de Lima Carvalho    
                    Diretora Acadêmica                                                                

 
                                              

 Professora Dra. Ana Maria da M. Almeida 
Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

ANEXO II – CONTEUDOS DA AVALIAÇÃO ESCRITA 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA - EDITAL Nº 14/2021 

 

 

Nome do aluno: ___________________________________________________________________ 

 

RG: ________________________________________ CPF: _______________________________ 

 

Curso: _____________________________________________ Período: ______________________ 

 

Telefone Fixo:(      )________________________ Celular:(      )_____________________________ 

 

E-mail:_________________________________________________________ 

 

Endereço: Rua ___________________________________________________Nº ______________ 

 

Bairro: ________________________________ CEP: _____________________________________ 

 

Cidade: ___________________________________________________ 

 

Disciplina pretendida para Monitoria:_______________________________________________ 

 

Horário disponível para Monitoria: Noturno (   )   Vespertino (  ) 

 

Modalidade da Monitoria: Voluntária (   ) 

 

Declaro que tenho disponibilidade para cumprir doze horas semanais, para o desenvolvimento das 

atividades previstas para o Programa de Monitoria, sem nenhum vínculo empregatício com a FAESF, 

como também sou ciente de que o não cumprimento de tais compromissos acarretará o cancelamento 

do programa. 

 

Documentação que deve ser anexada: 

• Declaração de regularmente matriculado. 

 

 

 

Pedreiras, _____de Agosto de 2021. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) 

 

 

 

 

ANEXO II 

CONTEÚDOS PROVA ESCRITA 
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CURSO DISCIPLINA PROFESSOR 
(A) 

RESPONSÁVEL 

CONTEÚDOS PROVA ESCRITA 

 

 
 
 
 
FISIOTERAPIA 

Habilidades 
Terapêuticas 
2. 

Naiana Deodato 
da Silva  

1. Massagem Clássica 
2. Drenagem Linfática 
3. Pompagem 
4. Mobilização Articular 
5. Princípios da Aplicabilidade do Exercício 
Resistido 
6. Bobath 
7. Princípios da Eletroterapia  

Fisioterapia 
Pediátrica.  

Sara Ferreira 
Coelho 

1. Avaliação pediátrica 
2. Assistência centrada na família 
3. Encefalopatia crônica não progressiva; 
4. Síndrome de Down 
5. Distrofias musculares  

 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Futebol e 
Futsal  

Alyson Felipe da 
Costa Sena  

1. As habilidades específicas e os gestos 
desportivos necessários à prática do futebol e 
do futsal  

Fisiologia do 
Exercício 

Elaine Paiva 
Vieira 

1. Capítulo 7: Transferência de Energia na 
Atividade Física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENFERMAGEM 

Enfermagem 
cuidados 
cirúrgicos  

Ediuene Costa 
Souza 
  

1. Lavagem e degermação das mãos 
2. Terminologias cirúrgicas 
3. Tempos cirúrgicos 
4. Classificação quanto as finalidades das 
cirurgias 
5. Classificação da cirurgia por 
potencial de contaminação  

Bases 
Morfológicas. 
 

Edjane Mayara 
Ferreira Cunha 

1. Aspectos gerais da lesão por queimaduras 
2. Vírus: estrutura viral e estratégias de 
replicação 
3. Fisiopatologia das hepatites virais. 

Bases 
Metodológicas 
e técnicas do 
cuidar. 
 
 
 

Brenda Kelly da 
Silva Monte 
 
 
 
 
 

1. Higienização das mãos; 
2. Precaução padrão: paramentação e 
desparamentação; 
3. Necessidades de higienização e banho no 
leito; 
4, Administração de medicamentos VO, ID, 
SC, IM e EV. 

 
 
Bases  
morfológicas e 
funcionais II 

 
 
Angélica 
Cristina Lima 
Moura  

 

 
1. Morfofisiologia do sistema tegumentar de 
revestimento: camadas da pele e anexos 
cutâneos.  
2. Processo de reparo de tecidos: processo de 
regeneração epitelial e etapas da cicatrização 
dérmica.  
3. Tipos de adaptações celulares, alterações 
histopatológicas e causas. 
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