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EDITAL 2022.1 – Processo Seletivo para Acadêmicos Monitores dos Cursos de Graduação da Faculdade Edufor 

 

PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA DE DISCIPLINAS DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE EDUFOR – 2022.1 

 

A Coordenação de Extensão Universitária e Atividades 

Complementares, por meio da Direção Executiva da Faculdade Edufor – São 

Luís torna público para conhecimento dos alunos que se encontram abertas 

no período de 19/04/2022 a 28/04/2022, as inscrições para preenchimento de 

vagas para Monitor de Disciplinas dos seguintes cursos: 

 

a) Enfermagem; 

b) Fisioterapia 

c) Odontologia; 

d) Serviço Social. 

 

1 DO OBJETIVO: 

 

A monitoria acadêmica consiste em importante atividade 

curricular desenvolvida pelo estudante do nível superior para aproximá-lo da 

prática da docência, com validade de 6 (seis) meses após a aprovação. 

Todas as atividades do (a) monitor (a) devem acontecer sob a orientação 

do (a) respectivo (a) professor (a) da disciplina. 

Ao monitor (a) caberá, dentre outras atividades, auxiliar 

acadêmicos ao longo do seu aprendizado, esclarecendo dúvidas e outras 

atividades definidas no plano de trabalho. 

A atividade do Monitor (a) Acadêmico não caracteriza vínculo 

empregatício e poderá ser utilizada como carga horária de 

complementação profissional, por meio da obtenção de certificado com 

registros de horas complementares ao final do semestre letivo, desde que 

apresentado o relatório com as evidências do trabalho realizado, assinado 

pelo (a) respectivo (a) professor (a) da disciplina, com a respectiva 

validação da Coordenação de Curso e/ou Coordenação de Extensão 

Universitária. 

Todas as atividades do Monitor (a) estão previstas no Regimento 

Geral do Programa de Monitoria Acadêmica dos Cursos de Graduação da 

Faculdade Edufor, previamente divulgado no site da instituição. 

Cabe ressaltar que em conformidade com o Art. 6º do Regimento 

Geral do Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação da Faculdade 

Edufor, “na ausência de inscrições para o Programa de Monitoria da, poderá 

o professor responsável indicar o discente monitor, observados os requisitos 

dispostos no Art. 2º do respectivo regimento”. 

 

2 DAS VAGAS: 

 

Será ofertado um total de 32 vagas, sendo distribuídas entre as 

disciplinas dos cursos que ofertarão as vagas para monitores de disciplinas, 

nos turnos matutino e noturno, conforme os Quadro de Vagas. 
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Quadro 1. Quadro de vagas para monitoria de disciplinas por curso e turno. 

 

Enfermagem - Disciplinas 
Vagas por Turno Total de 

Vagas Matutino Noturno 

Processo de Cuidar na Saúde do Adulto e do Idoso - 01 01 

Processo de Cuidar Saúde da Criança e do Adolescente - 01 01 

Embriologia e Genética - 01 01 

Enfermagem em Urgências e Emergências 01 01 02 

Enfermagem em Centro Cirúrgico e CME 01 - 01 

Fisioterapia - Disciplinas 
Vagas por Turno Total de 

Vagas Matutino Noturno 

Anatomia Musculoesquelética - 1 1 

Fisioterapia Urogineco e Obstetrícia - 1 1 

Neuroanatomia 1 - 1 

Citologia e Histologia 1 - 1 

Anatomia Humana 1 - 1 

Odontologia - Disciplinas 
Vagas por Turno Total de 

Vagas Matutino Noturno 

Fundamentos em Ortodontia 3 3 6 

Fundamentos de Endodontia 2 2 4 

Anatomia Cabeça e Pescoço - 1 1 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 1 1 2 

Fundamentos de Periodontia 2 1 3 

Serviço Social - Disciplinas 
Vagas por Turno Total de 

Vagas Matutino Noturno 

Introdução ao Serviço Social - 1 1 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos III - 1 1 

Gestão em Serviço Social - 1 1 

Oficina de Instrumentalidade em Serviço Social - 1 1 

Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais - 1 1 

 

 

3 DOS REQUISITOS BÁSICOS: 

 

a) Ser aluno devidamente matriculado no Curso de Graduação da 

Faculdade Edufor em que a vaga de monitoria está vinculada; 

b) Ter cursado a disciplina objeto da monitoria e estar aprovado com média 

final de no mínimo 8,5 (oito e meio); 

c) Ter disponibilidade de no mínimo 3 (três) horas semanais no turno em que 

a vaga de monitoria foi ofertada; 

d) Acompanhar o (a) professor (a), sempre que necessário, no 

planejamento, alocação e na realização de atividades da disciplina; 

e) Acompanhar os resultados do processo seletivo simplificado no site da 

instituição. 

 

4 DAS INSCRIÇÕES 

 

a) Período: 19/04/2022 a 28/04/2022; 

b) É obrigatória a utilização do e-mail institucional para a realização da 

inscrição; 
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c) O candidato só poderá inscrever-se uma única vez e para uma única 

disciplina que não seja ofertada no seu mesmo turno de estudo. Na 

ocorrência de duplicidade de inscrições, será considerada a última inscrição 

realizada no sistema, condicionando o aluno a realizar a prova da inscrição 

nesta respectiva disciplina; 

d) Local: As inscrições serão exclusivamente on-line por meio do link: 

https://forms.gle/vCp7bjQE5JCRLEXH9.  

 

5 DO PROCESSO SELETIVO: 

 

a) Etapa 1 - Análise do Rendimento do Aluno, de caráter eliminatório: análise 

do coeficiente de rendimento do aluno e da média final da disciplina objeto 

da monitoria, sendo selecionado para a etapa seguinte o candidato que 

obtiver a média final  ≥ 8,0. Para efeito desta média, será calculado: 

 

Média Final na Disciplina (MFD) + Coeficiente de Rendimento do Aluno (CRA) 

/ 2 = 8,0 

 

Exemplo: 

O aluno tem média final de 8,5 na disciplina objeto da monitoria e seu 

coeficiente de rendimento é 7,5. 

 

MFD 8,5 + CRA 7,5 = 16 / 2 = 8,0 (Média Mínima para classificação para 

etapa seguinte) 

 

b) Etapa 2 – Prova Teórica, de caráter eliminatório: o candidato será 

submetido a uma avaliação teórica com dez questões de múltipla escolha 

no dia 02/05/2022 às 15h00, sobre conhecimentos específicos da disciplina, 

sendo atribuída uma nota de 0 a 10, somada com a média obtida na Etapa 

1. Estará aprovado, por ordem de classificação o aluno que alcançar a 

Média Final no Seletivo (MFS) de no mínimo 8,5 (oito e meio). Para efeito da 

MFS será calculado da seguinte forma: 

 

Média Mínima – Etapa 1 + Prova Teórica / 2 = MFS 8,5 

 

Exemplo: 

 

O aluno tem 8,0 de média na Etapa 1 e tirou 9,0 na Prova Teórica. 

 

Etapa 1 8,0 + Prova Teórica 9,0 = 17 / 2 = MFS 8,5  

 

 

6 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

 

Por ocasião do empate, serão utilizados os seguintes critérios, na 

ordem que se apresenta no presente edital: 

 

https://forms.gle/vCp7bjQE5JCRLEXH9
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a) Maior média final na disciplina; 

b) Maior coeficiente de rendimento;  

c) Maior idade; 

d) Ter sido monitor de disciplinas na Faculdade Edufor; 

e) Ter sido monitor de disciplinas em outra instituição de ensino superior; 

f) Ter um artigo científico publicado como autor ou coautor em periódicos 

científicos na área do curso. 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Publicação do edital 18/04/2022 

Período de inscrições 19 a 28/04/2022 

Resultado da Etapa 1 29/04/2022 

Prova teórica 02/05/2022 às 15h00 

Resultado Final 06/05/2022 

 

           

 

                                                                     

São Luís, 18 de abril de 2022. 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Josué Sucupira Barreto, Me. 

Diretor Executivo 

 


