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EDITAL NQ18/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕESPARA MONITORIA VOLUNTÁRIA
EM DISCIPLINAS PRESENCIAISDO EIXO DE FORMAÇÃO BÁSICA DA ÁREA DE

SAÚDE NO PERÍODO LETIV0 2019.1

O Reitor da Universidade Católica do Salvador, no uso das suas atribuições,
constantes no Art ].3 do Estatuto da Universidade, torna público que se encontram
abertas as inscrições para a seleção de alunos de graduação dos cursos de
Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia, Educação Física, Nutrição e Biologia, que
desejarem atuar como Monitores voluntários das disciplinas do Eixo de Formação

Básicada Área de Saúdeque serãoministradas
no semestrede 2019.1,em
conformidade com o Programa de Monitoria do Âmbito do Curso.
1. 0 PROGRAMA
O Programa

de Monitoria

do Curso para o primeiro

semestre

de 2019 será

desenvolvido através da elaboração e execução de Projetos de Monitoria (de Ensino,

Pesquisa
ou Extensão),
vinculados
a disciplinas
do Curso,coma aprovação
do
Colegiado de curso, sob a responsabilidade
disciplinas.
2.

dos Professores das respectivas

DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas mediante preenchimento de formulário específico, que
estará disponível na Secretaria Geral de Cursos, no período de 18 a 22 de fevereiro
de 2019, no horário de funcionamento da SGC.

2.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos
a) Histórico escolar emitido pela Secretaria Geral de Cursos;
b) Declarar que conhece o inteiro teor do Regulamento de Monitoria de Ensino
3. DO PROCESSO SELETIVO

O provimento das vagas para as funções de Monitoria será realizado de acordo com
o estabelecido no Regimento de Monitoria de Ensino. Assim sendo, o Processo
Seletivo será realizado entre os alunos regularmente matriculados na UCSale que
atendam os critérios abaixo elencados:
a) Já ter cursado a disciplina e nela comprovar sua aprovação com nota igual ou
superior a 8 (oito);
b) Ter disponibilidade em horários diferentes de disciplinas que estão em curso
(o número de horas-aulas semanais do Monitor será definido em conformidade
com o disposto no Programa de Monitoria de Ensino).
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c) Estar inscrito na Plataforma do Programa Action Talents UCSal
d) Obter nota mínima 8,0 na Prova escrita e entrevista.
e) Não ter sofrido qualquertipo

de sanção disciplinar;

3.1. O processo seletivo será realizado no período de 25 a 26 de fevereiro e constará
de prova didática específicada disciplina e de entrevista com o candidato, além da
análise do Histórico Escolar cuja responsabilidade, organização e execução ficará a
cargo de Banca Examinadora,constituída pela Coordenação do Eixo Básico,com a
participação do Professor da disciplina.

a) Prova referente aos conteúdos do componente curricular/disciplina objeto da
Monitoría de ensino, com peso 5,0;
b) Análise do Histórico Escolar, com peso 2,0
c) Entrevista, com peso igual a 3,0

3.2. As fases do processo seletivos mencionadas acima ocorrerão, no Laboratório de
Análises Clínicas,em conformidade com o calendário abaixo:
a) Data da prova escrita: 25/02/2019 / Horário: 10 horas SalaA120 a
b) Entrevista: 26/02/20].9 / Horário: ].0 - ].]. horas.

3.3 Para efeito de classificação, exigir-se-á de cada candidato a obtenção de nota
mínima 8,0(oito) na prova aplicada pela Banca Examinadora.

3.4Banca Examinadoraserá presidida pelo Professor da disciplina objeto da
Monitoría.
3.5 Em caso de empate entre os candidatos, deverá prevalecer, sequencialmente, a

maior pontuação obtida na prova de conteúdos, seguindo-se a nota da
entrevista, a nota do histórico escolar e, persistindo o empate, serão

consideradas
a quantidadee a qualidadedas atividadesextensionistas
e
voluntária nas quais os concorrentes comprovem a sua particípação-

3.6As informaçõesrelativasàs disciplinas,ao turno, ao número de vagaspara a
execuçãoda monitoria, bem como os conteúdos a serem avaliadosatravés da
prova escrita encontram-se disponíveis no anexo único do presente edital.
4.DA DIVULGAÇÃO DOSSELECIONADOS
Portal
A divulgação dos selecionados acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2019, no
da UCSale Mural do Eixo Básico.A Banca Examinadora encaminhará ao colegiado de
curso os resultados do processo seletivo.
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5. DA CERTIFICAÇÃO

O Monitor receberá certificado das horas dedicadas à monitoria para integralização
da carga horária de Atívidades Complementares.
6. DOS CASOS OMISSOS

Os casosomissos são resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação
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ANEXO UNICO
QUADRO DAS DISCIPLINAS, NÚMERO DE VAGAS, QUADRO DE DSICIPLINAS E
CONTEÚDOS DAS PROVAS ESPECIFICAS

Turno

Disciplina/Semestre
2018.2

Ng

Vagas

Matutin

Bioquímica

04

0

Matutin

fisiologia humana
Biologia morfofuncional l

Matutin

04

0

Biologia morfofuncional Matutin

04

0

Anatomia Humana

Matutin

04

Matutin

02

Básica

Matutin

02

0

Patologia Básica

Matutin

Matutin
0

Sistema circulatório,

Estudo das medidas de

Protozoologia

e

Helmintoscopia
01

0

Biofísica

respiratório e digestórío.
Membrana, cítoesqueleto e
núcleo
Fases do Desenv. Embrionário,
tecido Epitelial e Conjutivo

tendência central, médias,
mediana e valores modais.

0

Parasitologia

Sistemacirculatório,

respiratório e digestórío.

0
Bioestatística

Proteínas, carboidratos e
lipídios

04

0

11

Conteúdo da prova

02

Etiologia dos Processos
patológicos, Mecanismo de
enfermidades e Neoplasia
Biofísica dos sistemas neuromuscular, nervoso,

cardiovascular e respiratório.
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