
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO INTERNO PARA 

MONITORES (AS) DO SEMESTRE LETIVO 2021.1 

 
O Setor de Monitoria dos Cursos de Graduação da Asces-Unita, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o disposto item 08 do Regulamento do Programa de 

Monitoria, realizará Concurso Interno para Monitores (as) descritos na cláusula primeira 

deste Edital. 

 
1. Dos Pré-Requisitos para Inscrição: 

 
1.1 O (a) candidato (a) deverá ser estudante regularmente matriculado em Curso de 

Graduação na Asces-Unita; 

1.2 O (a) candidato (a) deverá ter obtido aprovação por média na disciplina e/ou 

referencial temático a qual pleiteia a vaga de monitor (a); 

1.3 A inscrição dos (as) candidatos (as) será realizada no site institucional 

(www.asces.edu.br), por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, no 

período de 20 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2021 até 23h55; 

1.4 O (a) candidato (a) poderá optar por inscrever-se e concorrer para ATÉ 03 VAGAS 

de monitoria, tendo que assinalar a ordem de preferência no momento do preenchimento 

do formulário de inscrição (1ª opção, 2ª opção ou 3ª opção). Como nosso sistema permite 

registrar o momento da realização da inscrição, o Setor de Monitoria se utilizará da ordem 

cronológica para tornar inválida inscrições que ultrapassem o número de 03 inscrições 

por candidato (a); 

1.5 Para que a inscrição do (a) candidato (a) tenha validade, faz-se necessário que o 

mesmo (a) preencha o formulário online de forma integral e clique no botão ENVIAR. 

Uma vez completado o processo supracitado, o sistema de inscrição online emitirá uma 

mensagem indicando que esta foi efetuada com sucesso; 

1.6 Caso o (a) candidato (a) deseje concorrer a vagas de monitoria em mais de uma 

disciplina e/ou referencial temático, o (a) mesmo (a) deverá preencher um formulário 

eletrônico para cada uma das disciplinas pleiteadas, respeitando o limite de 03 inscrições 

por candidato (a); 

1.7 Cada estudante poderá se candidatar para mais de uma disciplina e/ou referencial 

temático. O exercício da monitoria em mais de uma disciplina e/ou referencial temático 

fica condicionado ao fato de que não haja coincidência de horários entre as disciplinas 

pleiteadas, bem como entre estas e o horário de aulas do estudante; 

1.8 Disponibiliza-se a seguir, o link a ser acessado para a inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5qKD_FBDMeaI3XMmPJszzPy9wjviT 

oNWoG5ZsWLnQFMr1LA/viewform?usp=sf_link 

 

1.9 Para efetuar a inscrição, o (a) candidato (a) precisará utilizar EXCLUSIVAMENTE o 

seu Email institucional. Para eventuais necessidades quanto a esta ferramenta 

institucional, sugere-se procurar o Setor de Tecnologia da Informação (NTI), em tempo 

hábil. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5qKD_FBDMeaI3XMmPJszzPy9wjviToNWoG5ZsWLnQFMr1LA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5qKD_FBDMeaI3XMmPJszzPy9wjviToNWoG5ZsWLnQFMr1LA/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 

 
 

2. Do Regulamento do Programa de Monitoria da Asces-Unita: 

 
2.1 Todas as atividades de monitoria exercidas pelos candidatos aprovados seguirão as 

normas estabelecidas pelo Regulamento do Programa de Monitoria dos Cursos da 

Asces-Unita, disponível para consulta no site institucional (www.asces.edu.br) e o qual o 

(a) candidato (a) não poderá alegar desconhecimento. 

 
3. Do processo seletivo e classificatório: 

 
3.1 A seleção e classificação dos (as) candidatos (as) serão feitas por meio de 02 (duas 

etapas), a saber: 

3.1.1 Prova teórica e/ou prática contendo questões objetivas e/ou subjetivas referentes a 

todo o conteúdo programático da disciplina e/ou referencial temático ao qual o candidato 

(a) concorre à vaga de monitor (a). No caso de seleção por meio de avaliação prática, os 

(as) candidatos (as) devem procurar diretamente os professores responsáveis pelas 

disciplinas/referenciais temáticos; 

3.1.2 Entrevista a ser realizada pelo professor regente da disciplina e/ou referencial temático. 

3.2 Para a realização das entrevistas os (as) candidatos (as) devem procurar os professores 

regentes das disciplinas e/ou referenciais temáticos individuais para a conclusão do 

processo seletivo. 

3.3 A ordem classificatória dos (as) candidatos (as) aprovados (as) será divulgada, no 

Núcleo de Monitorias e site institucional, em ordem decrescente de notas obtidas em todo 

o processo seletivo. 

 
4. Das datas e local de realização das avaliações: 

 

4.1 Período de Inscrição: 20 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2021 até 23h55 no site 

da Asces-Unita (www.asces.edu.br) 

4.2 Realização das Provas Teóricas: nos dias 04 e 05 de março de 2021 na 

PLATAFORMA MOODLE. O acesso ao Moodle será realizado da mesma maneira 

que para as disciplinas e/ou referenciais temáticos regulares. Ficará disponível para 

cada candidato as disciplinas e/ou referenciais temáticos no qual houve inscrição. 

4.3 Data e horário de realização das Avaliações teóricas: no dia 26 de fevereiro de 

2021, à tarde, será divulgado no site institucional a relação das datas e horários em 

que será disponibilizada a avaliação de cada disciplina e/ou referencial temático no 

MOODLE. 

4.4 Realização das entrevistas: todos (as) os (as) candidatos (as) deverão contatar os 

professores regentes das disciplinas e/ou referenciais temáticos para a realização das 

entrevistas individuais, que acontecerá através de videoconferência. 

4.5 No caso de dificuldade ou impedimento da realização da Avaliação Teórica no 

MOODLE: a equipe de Assessoria de Desenvolvimento e Tecnologia e Núcleo de 

Monitorias da instituição estarão realizando o suporte durante a realização das avaliações. 

Contatos: monitoria@asces.edu.br, 2103-2000 (ramal 2031) 

http://www.asces.edu.br/
mailto:monitoria@asces.edu.br


 

 

 

5. Das vagas: 

 
As vagas destinadas às disciplinas/referenciais temáticos abaixo relacionadas foram distribuídas para os Cursos de Graduação a partir da análise dos 

projetos de solicitação de monitores encaminhados ao Setor de Monitoria por professores regentes de disciplinas/referenciais temáticos. 

 
 

5.1 Biomedicina: 
 
 

Professor 

Solicitante 

 

Disciplina 
Números de 

Vagas 

Conteúdo da Prova 

de Seleção 

 

Turno da Monitoria 
Tipo de 

Seleção 

Informes 

adicionais 

Franklin 

Magalhães 

Análise de 

fluidos corporais 

01 Bolsista e 03 

Voluntários 

Exame sumário de 

Urina 

Manhã Prática - 

Franklin 

Magalhães 

Fisiologia geral 04 Voluntários Todo o conteúdo 

abordado na disciplina 

Manhã Teórica - 

Walkyria 

Almeida Santana 

Vivências 

Integradas 5 

04 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina 

Manhã Entrevista - 

Tamara De Carli Biofísica 03 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina 

Manhã e eventualmente tarde Teórica - 

Tamara De Carli Genética médica 02 
Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina 

Manhã e eventualmente tarde Entrevista - 

Fabricio Andrade Parasitologia 

Humana 

01 bolsista 01 

Voluntário 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina 

Manhã e horário alternativos a combinar com a 

turma e de acordo com a disponibilidade do 

estudante monitor. 

Teórica - 

Fabricio Andrade Banco de sangue 

e Hemoderivados 

02 

voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina 

Manhã e horário alternativos a combinar com a 

turma e de acordo com a disponibilidade do 

estudante monitor. 

Teórica - 

Bruna Rios Hematologia 

Clínica 

01 bolsista e 01 

voluntário 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina 

Manhã Entrevista 
+ Prática 

 

Bruna Rios Imunologia e 

hematologia 
básica 

02 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina 

Manhã Entrevista  



Djair de Lima 

Ferreira Junior 

Políticas públicas 

sistema e gestão 

de saúde 

02 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina 

Manhã Teórica, 

Entrevista 

 

Djair de Lima 

Ferreira Junior 

Micologia 

Clínica 

02 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina 

Manhã Teórica, 

Entrevista 

 

 
 

5.2 Direito: 

 
Professor 

Solicitante 

Disciplina Números 

de Vagas 

Conteúdo da Prova de Seleção Turno da 

Monitoria 

Tipo de 

Seleção 

Informes adicionais 

Dávila Galiza História do 

Direito 

01 Bolsista Todo o conteúdo abordado na disciplina Manhã e noite Teórica + 

Entrevista 

- 

Marília 

Vilanova 

Direito do 

Trabalho I 

02 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na disciplina Manhã Entrevista  

Marília 

Vilanova 

Direito do 

Trabalho I 

01 
Voluntário 

Todo o conteúdo abordado na disciplina Noite Entrevista  

João Alfredo 

Filho 

Direito 

Processual Civil 

II 

02 

Voluntários 

Remessa necessária; embargos de 

divergência; ordem dos processos no 

tribunal; reclamação; incidente de 

arguição de inconstitucionalidade; 

precedente judicial, recurso 

extraordinário (RE) e recurso especial 
(REsp); RE e REsp repetitivos. 

Manhã e noite Teórica + 

Entrevista 

Permitido Consulta ao Código de 

Processo Civil 2015 anotado e/ 

comentado. 

João Alfredo 

Filho 

Procedimentos 

Especiais 

02 

Voluntários 

Mandado de Segurança; Mandado de 

Injunção; Habeas Data; Ação Popular; 

Ação Civil Pública; Juizados Especiais 

Cíveis estaduais 

Manhã e noite Teórica + 

Entrevista 

Poderá ser consultado exemplar do 

Código de Processo Civil de 2015 

anotado e/ou comentado, bem como o 

texto da Lei do Mandado de 

Segurança, da Lei do Mandado de 

Injunção, Lei do Habeas Data, Lei da 

Ação Popular, Lei da Ação Civil 

Pública e Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis estaduais. 



Luis Felipe 

Barbosa 

Direito 

Administrativo II 

03 

Voluntários 

Licitação Pública e Contratos 

Administrativos 

Diurno (01) 

Noturno (02) 

Teórica + 

Entrevista 

Estar matriculado no mínimo no 9º 

período em 2021.1. 

Luis Felipe 

Barbosa 

Laboratório de 

Prática 

Administrativa 

01 Bolsista 

e 03 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na disciplina 

/ referencial temático 

Manhã (01) e 

Noite (03). 

Entrevista Estar matriculado no 10º período em 

2021.1. 

Renata Pereira Direito 

Empresarial IV 

02 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na disciplina Manhã e 

Noite 

Entrevista  

Renata Pereira Direito 

Empresarial III 

02 
Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na disciplina Manhã Entrevista  

Emerson de 

Assis 

Direito 

Internacional 

Público 

04 

Voluntários 

1 – Teorias de Fundamentação do 

Direito Internacional Público; 2 – Lei de 

Migração (Lei Federal nº 13.445/2017) 

Manhã e noite Teórica - 

Emerson de 

Assis 

Direito 

Internacional 
Privado 

02 

Voluntários 

1 – Teorias de Qualificação; 2 – 

Contratos e Obrigações no Direito 
Internacional Privado 

Manhã e noite Teórica - 

 
 

5.3 Disciplinas Comuns a Vários Cursos 

 
Professor 

Solicitante 

Disciplina Números 

de Vagas 

Conteúdo da Prova de 

Seleção 

Turno da 

Monitoria 

Tipo de 

Seleção 

Informes adicionais 

Agenor 

Jácome 
Júnior 

Química Aplicada a 

Biociência 

02 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado 

na disciplina / referencial 
temático 

Manhã Teórica, 

Entrevista 

 

Agenor 

Jácome 

Júnior 

Bioestatística 03 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado 

na disciplina / referencial 

temático 

Manhã Teórica, 

Entrevista 

 

Bruna Rios Citologia, histologia 

e embriologia 

05 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado 

na disciplina / referencial 

temático 

Manhã e Noite Entrevista 

+ Prática 

 

Gêssyca 

adryene 

Anatomia humana 20 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado 

na disciplina / referencial 
temático 

Todos os turnos 

mediante 
disponibilidade 

Teórica + 

Entrevista 
+Prática 

A avaliação teórico-prática, bem como a 

entrevista será aplicada pela docente e todo 
processo seletivo será realizado em apenas uma 



    do monitor e 

escala a ser 

pactuada com a 

professora. 

 tarde com data a ser divulgada através do e- 

mail institucional dos inscritos. Todo processo 

seletivo poderá ser realizado através do Google 

Meet ou presencialmente, dependendo assim 

das instâncias atreladas a pandemia. Todas as 

informações sobre a seleção serão ofertadas aos 

candidatos via e-mail institucional. Os(as) 

candidatos(as) devem entrar em contato com o 

instragram (@monitoresanatoasces) dos 
monitores para maiores informações. 

Adrya Peres Citopatologia 04 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado 
na disciplina / referencial 

temático 

 Entrevista  

  
   

    

5.4 Educação Física (Bacharelado) 

 
Professor 

Solicitante 

Disciplina Números 

de Vagas 

Conteúdo da Prova de 

Seleção 

Turno da 

Monitoria 

Tipo de 

Seleção 

Informes adicionais 

Humberto da 

Silva 

Fisiologia do 

Exercício 

01 
Voluntário 

Todo o conteúdo abordado 

na disciplina 

Noite Teórica + 

Entrevista 

 

Humberto da 

Silva 

Avaliação, 

Prescrição e 

Supervisão de 

Exercícios Físicos 

01 Bolsista Todo o conteúdo abordado 

na disciplina 

Noite Teórica + 

Entrevista 

 

Wevans 

Farias 

Medidas E 

Avaliação Em 
Educação Física 

06 
Voluntários 

Todo o conteúdo abordado 

na disciplina 

Sábado pela manhã. Entrevista A seleção acontecerá utilizando entrevista 



Viviane 

Oliveira 
Teoria e 

Metodologia da 

Dança 

01 
Voluntário 

Todo o conteúdo abordado 

na disciplina 

manhã Entrevista+ 

Prática 

 

Viviane 

Oliveira 

Teoria e 

metodologia de 
ginástica esportiva 

01 Bolsista Todo o conteúdo abordado 

na disciplina 

Noite Entrevista+ 

Prática 

 

Marcela 

Natalia 

Figueirêdo 

Teoria e 

Metodologia dos 

Jogos e Brinquedos 

da Cultura Popular 

01 Bolsista Construção de jogos Quarta-feira - Turno 

Noite 

Teórica + 

Entrevista 

 



Marcela 

Natalia 

Figueirêdo 

Teoria e 

Metodologia da 

Recreação e do 
Lazer 

02 

Voluntários 

Políticas públicas de Lazer Sexta-feira - Turno: 

Noite 

Teórica + 

Entrevista 

 

Fabricio 

Andrade 

Bioquímica Geral 01 Bolsista 

e 02 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado 

na disciplina 

Noite e horários 

alternativos a 

combinar com a 

turma e de acordo 

com a 

disponibilidade do 
estudante monitor. 

Teórica Faz-se necessário que os(as) 

selecionados(as) tenham habilidade de 

manejo de atividades no MOodle e estejam 

disponíveis para eventuais "plantões de 

dúvidas", sempre a combinar com a turma e 

o professor responsável pela disciplina. 

 

 

5.5 Educação Física (Licenciatura) 

 
Professor 

Solicitante 

Disciplina Números 

de Vagas 

Conteúdo da Prova de 

Seleção 

Turno da 

Monitoria 

Tipo de 

Seleção 

Informes adicionais 

Viviane de 

Oliveira 

Teoria e 

Metodologia da 
Ginástica Esportiva 

01 

Bolsista 

Todo o conteúdo abordado 

na disciplina / referencial 
temático 

Noite Entrevista+ 

Prática 

 

 
 

5.6 Enfermagem 

 
Professor 

Solicitante 

Disciplina Números 

de Vagas 

Conteúdo da Prova de 

Seleção 

Turno da 

Monitoria 

Tipo de 

Seleção 

Informes adicionais 

Diego 

Oliveira 

UT3 - Suporte Básico de 

Saúde 

01 Bolsista 

e 05 
Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado no referencial 
temático 

Manhã/Noite Entrevista 

+Prática 

 

Diego 

Oliveira 

UT20 - 

Empreendedorismo em 

Enfermagem 

04 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado no referencial 
temático 

Manhã/noite Entrevista  

Diego 

Oliveira 

UT27 - Práticas de Saúde 

na atenção domiciliar 

01 Bolsista 

e 01 

Voluntário 

Todo o conteúdo 

abordado no referencial 

temático 

Manhã/Noite Entrevista  



Gêssyca 

Adryene 

UT3 – Anatomia Humana 10 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado no referencial 

temático 

Manhã/Noite Teórica + 

Entrevista 

+Prática 

A avaliação teórico-prática, bem como a 

entrevista será aplicada pela docente e todo 

processo seletivo será realizado em apenas 

uma tarde com data a ser divulgada através 

do e-mail institucional dos inscritos. Todo 

processo seletivo poderá ser realizado 

através do Google Meet ou 

presencialmente, dependendo assim das 

instâncias atreladas a pandemia. Todas as 

informações sobre a seleção serão 

ofertadas aos candidatos via e-mail 

institucional. Os(as) candidatos(as) devem 

entrar em contato com o instragram 

(@monitoresanatoasces) dos monitores 
para maiores informações. 

Gêssyca 

Adryene 

UT8 - Anatomia Humana 01 Bolsista 

e 09 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado no referencial 

temático 

Manhã/Noite Teórica + 

Entrevista 

+Prática 

A avaliação teórico-prática, bem como a 

entrevista será aplicada pela docente e todo 

processo seletivo será realizado em apenas 

uma tarde com data a ser divulgada através 

do e-mail institucional dos inscritos. Todo 

processo seletivo poderá ser realizado 

através do Google Meet ou 

presencialmente, dependendo assim das 

instâncias atreladas a pandemia. Todas as 

informações sobre a seleção serão 

ofertadas aos candidatos via e-mail 

institucional. Os(as) candidatos(as) devem 

entrar em contato com o instragram 

(@monitoresanatoasces) dos monitores 
para maiores informações. 

Gêssyca 

Adryene 

UT13 - Anatomia 

Humana 

10 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado no referencial 

temático 

Manhã/Noite Teórica + 

Entrevista 

+Prática 

A avaliação teórico-prática, bem como a 

entrevista será aplicada pela docente e todo 

processo seletivo será realizado em apenas 

uma tarde com data a ser divulgada através 

do e-mail institucional dos inscritos. Todo 

processo seletivo poderá ser realizado 
através do Google Meet ou 

 



      presencialmente, dependendo assim das 

instâncias atreladas a pandemia. Todas as 

informações sobre a seleção serão 

ofertadas aos candidatos via e-mail 

institucional. Os(as) candidatos(as) devem 

entrar em contato com o instragram 

(@monitoresanatoasces) dos monitores 
para maiores informações. 

Alecsandra 

Oliveira 

Políticas de atenção a 

saúde da Criança e do 

adolescente no nível 
primário da atenção 

01 Bolsista 

e 07 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado no referencial 

temático 

Manhã , tarde e 

noite , e momentos 

virtuais. 

Entrevista 

+Prática 

 

Alecsandra 

Oliveira 

Semiologia e 

semiotécnica no Cuidado 

Sistematizado ao Neonato, 

Lactente Criança e 

Adolescente no Nível 

Secundário e Terciário 

01 Bolsista 

e 03 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado no referencial 

temático 

Manhã e noite Entrevista 

+Prática 

Necessário estudantes terem concluído a 

UT 26 . Vir paramentado para entrada no 

laboratório de prática no dia da entrevista. 

 

 

 

5.7 Engenharia de Produção 

 
Professor 

Solicitante 

Disciplina Números 

de Vagas 

Conteúdo da Prova de 

Seleção 

Turno da 

Monitoria 

Tipo de Seleção Informes adicionais 

Jeferson Pereira 

Filho 

Sistemas de Produção II 02 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina 

Tarde/noite Teórica + 

Entrevista 

 

Jeferson Pereira 

Filho 

Planejamento e Controle 

da Produção 

01 bolsista 

e 01 
Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina 

Tarde/Noite Teórica + 

Entrevista 

 



 

 

5.8 Farmácia 

 
Professor 

Solicitante 

Disciplina Números 

de Vagas 

Conteúdo da Prova de 

Seleção 

Turno da 

Monitoria 

Tipo de Seleção Informes adicionais 

Analúcia Guedes 

Silveira Cabral 

Farmacobotânica 06 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Manhã e 

eventualmente 

à tarde 

Teórica  

Analúcia Guedes 

Silveira Cabral 

Farmacognosia 01 Bolsista 

e 03 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Manhã e 

ventualmente 

à tarde 

Teórica  

Analúcia Guedes 

Silveira Cabral 

Planejamento de 

Fármacos 

02 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Manhã e 

eventualmente 

à tarde. 

Teórica  

Analúcia Guedes 

Silveira Cabral 

Toxicologia 04 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Manhã e 

eventualmente 

à tarde. 

Teórica  

Clayton Anderson 

de Azevedo Filho 

Físico-Química Aplicada 04 
Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 
referencial temático 

Noite Entrevista  

Clayton anderson 

de Azevedo Filho 

Fisiologia e Farmacologia 

I 

06 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 
referencial temático 

Noite Entrevista  

 
Clayton Anderson 

de Azevedo Filho 

Fisiologia e Farmacologia 

II 

01 Bolsista 

e 05 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Manhã Entrevista  

Ellison Neves de 

Lima 

Farmacotécnica 03 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Noite Teórica Será necessário o uso de 

calculadora 

Ellison Neves de 

Lima 

Tecnologia dos 

Medicamentos 

02 

Voluntários 

Água para Uso Farmacêutico; 

Delineamento e Produção de 

Formas Farmacêuticas Sólidas; 

Delineamento e Produção de 

Semissólidos; Delineamento e 
Produção de Líquidos 

Noturno Teórica  



Ellison Neves de 

Lima 

Controle de Qualidade 

Físico-químico de 

Medicamentos 

04 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Diurno Teórica  

Ellison Neves de 

Lima 

Cosmetologia 04 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Diurno Teórica - 

Bruna Rios Hematologia geral 02 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Noite Entrevista - 

Risonildo Cordeiro Microbiologia e 

Parasitologia 

08 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Manhã 

/Noite 

Entrevista - 

Risonildo Cordeiro Uroanálises 04 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Noite Entrevista - 

Risonildo Cordeiro Bioquímica e Uroanálises 01 Bolsista 

e 03 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Manhã Entrevista - 

Risonildo Cordeiro Parasitologia 04 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Manhã Entrevista - 

Risonildo Cordeiro Microbiologia Clínica 04 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Manhã Entrevista - 

 

 

5.9 Fisioterapia: 

 
Professor 

Solicitante 

Disciplina Números de 

Vagas 

Conteúdo da Prova de Seleção Turno da 

Monitoria 

Tipo de 

Seleção 

Informes adicionais 

Adriana 

Oliveira Lopes 

Fisioterapia em UTI 01 Bolsista e 01 

Voluntário 

Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Manhã e tarde 

provavelment 

e na terca feira 

Entrevista  

Belisa Duarte Fisioterapia em urologia, 

Ginecologia e Obstetrícia 

08 Voluntários Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Manhã e tarde Teórica, 

Entrevista 

 

Simone Monte Fisioterapia Dermato 

Funcional 

06 Voluntários Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Manha Ou 

Tarde 

Teórica + 

Entrevista + 

Prática 

 



Natália ferraz Fisioterapia na saúde da 

criança e do adolescente 

01 Bolsista e 01 

Voluntário 

avaliação, desenvolvimento 

neuropsicomotor e paralisia cerebral 

manhã e tarde Teórica + 

Entrevista 

 

Lícia 

Vasconcelos 

Fisioterapia 

Neurofuncional 

06 Voluntários Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Manhã e tarde Teórica  

Fernanda de 

Oliveira Soares 

Socorros de Urgência 04 Voluntários Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

Tarde Teórica + 

Entrevista 

Não será permitido 

consulta de material 
didático 

Fernanda de 

Oliveira Soares 

Fisioterapia 

Cardiovascular 

0 5 Voluntários Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

manhã e tarde Teórica + 

Entrevista 

Será permitido o uso de 

calculadora. Não será 

permitido uso de material 

didático. 

Fernanda de 

Oliveira Soares 

Clinica Integrada em 

Fisioterapia 

04 Voluntários Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial temático 

manhã e tarde Teórica + 

Entrevista 

Não será permitido o uso 

de material didático. 

Paula Drielly 

de Melo 
Ribeiro 

Anatomia Humana 02 Voluntários Sistema esquelético, muscular, 

planos, eixos 

tarde Entrevista + 

Prática 

 

Paula Drielly 

de Melo 

Ribeiro 

Anatomofisiologia do 

Sistema Nervoso 

02 Bolsista e 01 

Voluntário 

Morfofisiologia do SN, medula, 

nervos, telencéfalo 

tarde Entrevista + 

Prática 

Será permitido o uso de 

calculadora. Não será 

permitido uso de material 
didático. 

Fabricio 

Andrade 

Bioquímica 03 Voluntários Todo o conteúdo abordado na 

disciplina / referencial 

temático 

- Teorica - 

 
 

5.10 História: 
 
 
 

Professor 

Solicitante 

Disciplina Números de 

Vagas 

Conteúdo da Prova de Seleção Turno da 

Monitoria 

Tipo de Seleção Informes 

adicionais 

José Romildo 

Souza Lemos 

Júnior 

Teoria da História I. Referencial 

Temático: Principais correntes 

teóricas do nascimento da 

historiografia ocidental, na 
antiguidade, ao século XIX. 

02 

Voluntários 

O Positivismo e o historicismo no 

contexto da busca por afirmação 

da história enquanto ciência no 

século XIX. 

Tarde / Noite Teórica + 

Entrevista 

- 



 
 

5.11 Jornalismo: 

 

Professor 

Solicitante 

 
Disciplina 

Números 

de Vagas 

 
Conteúdo da Prova de Seleção 

 
Turno da Monitoria 

Tipo de 

Seleção 

 
Informes adicionais 

Diogenes 

Barbosa 

Edição e 

Planejamento 

Gráfico 

02 

voluntários 

Conteúdo abordado na disciplina 

Editoração, com ênfase nos 

processos de edição e no uso do 

programa Adobe InDesign. 

Uma vaga para as 

segundas-feiras, das 

13h30 às 17h; e uma 

para as segundas- 

feiras, das 18h30 às 
22h 

Entrevista+ 

Prática 

Atividades de apoio às práticas a 

serem desenvolvidas na disciplina. A 

avaliação acontecerá 

processualmente, durante todo o 

período de realização da monitoria. 

Diogenes 

Barbosa 

Jornalismo 

Multimídia 

02 

voluntários 

Conteúdo abordado na disciplina 

Editoração, com ênfase nos 

processos de edição e no uso do 

programa Adobe InDesign. 

Nas sextas-feiras, das 

18h30 às 22h. 

Entrevista+ 

Prática 

Atividades de apoio às práticas a 

serem desenvolvidas na disciplina. A 

avaliação acontecerá 

processualmente, durante todo o 

período de realização da monitoria. 

 

5.12 Nutrição: 

 

Professor Solicitante 

 

Disciplina 
Números de 

Vagas 

Conteúdo da Prova de 

Seleção 

Turno da 

Monitoria 

 

Tipo de Seleção 

 

Informes adicionais 

Alaíde Amanda da 

Silva 

Nutrição Normal e 

Dietética 

01 bolsista e 

01 voluntário 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 
referencial temático 

 
Manhã/tarde 

Teórica + 

Entrevista 

- 

Tamara De Carli Genética Humana 02 

voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Noite e 

eventualmente 

tarde 

Teórica - 



 
 

5.13 Odontologia: 

 
Professor 

Solicitante 

Disciplina Números 

de Vagas 

Conteúdo da Prova de 

Seleção 

Turno da 

Monitoria 

Tipo de 

Seleção 

Informes adicionais 

Rafael de Sousa 

Carvalho Saboia 

Pré-clínica 

Multidisciplinar 

III/Cirurgia 

04 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Tarde e Noite Entrevista 

+ Prática 

- 

João Manoel Banco de Dentes 

Humanos da 

ASCES/UNITA 

06 

Voluntários 

Anatomia 

externa/interna de todos 

os elementos dentários e 

biossegurança 

Final das tardes e 

inicio das noites 

Teórica + 

Entrevista 

Não podemos restringir uma prova sem pesquisa 

ou mesmo troca de conhecimentos se os alunos 

farão provas remotamente. Será óbvio que 

durante o processo seletivo eles irão trocar 

ideias e isto em nada poderemos intervir. Então 

o processo é totalmente livre para qualquer tipo 

de consulta. 

Renata Cabral Clínica 

Odontopediátrica I 

01 Bolsista 

e 03 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado no referencial 

temático 

Terça- feira à 

tarde 

Entrevista - 

Renata Cabral Estágio Curricular 

Supervisionado V 

04 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado no referencial 

temático 

Quintas e sextas 

no horário da 

manhã 

Entrevista Podem ficar dois monitores na quinta e dois na 

sexta. 

Renata Cabral Estágio Curricular 

Supervisionado 

VII 

08 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Segunda - manhã 

segunda e terça 

à tarde 

quarta à tarde 

quinta e sexta à 
tarde 

Entrevista Os monitores poderão ser selecionados para um 

dos CEOS ou mais de um de acordo com seu 

perfil e sua disponibilidade de horários. 

Renata Cabral Clínica 

odontopediátrica II 

04 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Terça-feira pela 

manhã 

Entrevista - 



 

 

Continuação do curso de Odontologia 

 
Renato Cabral Morfofisiologia 

básica fisiologia 

10 

Voluntários 

Domínio do excel Atividade 

remota, a critério 

do monitor, 

observando a 

data estipulada 

para entrega do 
trabalho 

Prática A prova prática, a exemplo do semestre anterior 

será aplicada pelo setor do ensino do mooddle, 

thamyres 

Agenor Tavares 

Jácome Júnior 

Morfofisiologia 

Básica 

(Microbiologia e 

Histologia) 

08 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Manhã/tarde/noit 

e 

Teórica, 

Entrevista 

- 

Lúcio Azevedo Prótese Total, 

Prótese Fixa e 
PPR 

01 Bolsista 

e 04 
Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 
referencial temático 

Quarta feira a 

tarde 

Entrevista+ 

Prática 

- 

Cláudia Cristina 

Brainer de 

Oliveira Mota 

Dentística (Pré- 

Clínica 

Multidisciplinar II 

e Pré-Clínica 

Multidisciplinar 

III) 

01 Bolsista 

e 03 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Sexta-feira pela 

manhã 

Entrevista+ 

Prática 

Os monitores acompanharão as atividades 

teóricas do referencial temático e terão 

participação ativa nas atividades práticas, sejam 

elas laboratoriais, seminários ou estudo de 

grupos. A avaliação acontecerá continuamente, 

considerando a sua assiduidade dos monitores, 

bem como o desempenho dos domínios 

cognitivo, motor e afetivo. 

Cláudia Cristina 

Brainer de 

Oliveira Mota 

Endodontia (Pré- 

Clínica 

Multidisciplinar 

III) 

06 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

 Cláudia 

Cristina 

Brainer de 

Oliveira 
Mota 

Endodontia (Pré-Clínica Multidisciplinar III) 



 

 

Continuação do curso de Odontologia 

 
Cláudia Cristina 

Brainer de 

Oliveira Mota 

Endodontia (Pré- 

Clínica 

Multidisciplinar 

IV e Pré-Clínica 

Multidisciplinar 
V) 

06 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Terça-feira 

manhã e tarde 

Entrevista+ 

Prática 

No dia da avaliação prática os alunos deverão 

levar dentes permanentes birradiculares ou 

multirradiculares sem tratamento endodôntico 

prévio e material/instrumental de endodontia. 

Obs.: devem usar vestimentas e EPI conforme o 

regulamento de biossegurança. 

Angéllica 

Falcão Leite 

Estágio Curricular 

Supervisionado VI 

02 

Voluntários 

Será realizada entrevista 

com aluno, sendo 

avaliado a 

disponibilidade do aluno 

para atuar como 

monitor. O aluno deverá 

ter conhecimento de 

todo conteúdo que 

envolve a terapia pulpar 

em dentes 

unirradiculares. 

Segunda e terça- 

feira manhã 

Entrevista O monitor deverá participar da entrevista para a 

seleção dos monitores que irão atuar durante o 

primeiro semestre de 2021 (encontro remoto). 

Cláudia Cristina 

Brainer de 
Oliveira Mota 

Clínica 

Multidisciplinar 
III 

01 Bolsista 

e 05 
Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 
referencial temático 

Quintas e sextas- 

feiras à tarde 

Teórica + 

Entrevista 

No dia da entrevista os alunos deverão levar o 

histórico escolar, que também será considerado 
para cálculo da nota do processo seletivo. 

Brunela 

Machado Lima 

Pré-Clínico 

infantil I 

06 

Voluntários 

A seleção será por meio 

de entrevista 

Segundas e 

quartas pela 

manhã 

Entrevista A seleção será por meio de entrevista 

Brunela 

Machado Lima 

Pré-Clínico 

Infantil II 

06 

Voluntários 

A seleção será por meio 

de entrevista 

Segunda a tarde e 

quarta pela 

manhã 

Entrevista A seleção será por meio de entrevista 

Eduardo Sérgio 

Donato Duarte 

Filho 

Periodontia (Pré- 

Clínico 

Multidisciplinar 
II) 

02 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Sexta à noite Entrevista+ 

Prova 

Oral+Prátic 
a 

- 



 

 

 

Continuação do curso de Odontologia 

 
Patrícia Lins Clínica 

Multidisciplinar II 

01 Bolsista 

e 02 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 
referencial temático 

Quinta-feira 

manhã (09:00- 
12:20h) 

Teórica + 

Entrevista 

- 

Eduardo 

Henriques de 

Melo 

Saúde Coletiva e 

Comportamento 

Humano 

20 

Voluntários 
Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Terça Manhã, 

Terça Tarde e 

Quinta Manhã 

Teórica Seguir a ficha própria da 

frequencia/desempenho da monitoria assim 

como as contribuições, pro-atividade e 
colaborações ao longo das aulas/atividades. 

Eduardo 

Henriques de 

Melo 

Pré-Clinico 

Multidisciplinar I 

10 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Segunda (tarde), 

Quarta (manhã) e 

Quarta (noite) 

Teórica Seguir a ficha própria da 

frequencia/desempenho da monitoria assim 

como as contribuições, pro-atividade e 
colaborações ao longo das aulas/atividades. 

Eduardo 

Henriques de 

Melo 

Clínica 

Multidisciplinar I 

05 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

Terça (Noite) Teórica Seguir a ficha própria da 

frequencia/desempenho da monitoria assim 

como as contribuições, pro-atividade e 

colaborações ao longo das aulas/atividades. 

Fabrício 

Andrade 

Biologia Celular 

e Molecular 

03 

Voluntários 

Todo o conteúdo 

abordado na disciplina / 

referencial temático 

- Teórica  

 
 

5.14 Relações Internacionais: 
 

 
 

Professor Solicitante Disciplina Números de 

Vagas 

Conteúdo da Prova de Seleção Turno da Monitoria Tipo de 

Seleção 

Informes 

adicionais 

Manuella Donato Teoria de Relações 

Internacionais II 

01 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na disciplina / 

referencial temático 

Manhã ou Tarde. Teórica  



Emerson Francisco De 

Assis 

Direito 

Internacional 

Público 

01 

Voluntários 

1 – Teorias de Fundamentação do Direito 

Internacional Público; 2 – Lei de Migração (Lei 

Federal nº 13.445/2017). 

Noturno Teórica  

Catarina Bezerra Introdução às 

Relações 
Internacionais 

01 Bolsista Todo o conteúdo abordado na disciplina / 

referencial temático 

Tarde Teórica + 

Entrevista 

 

Catarina Bezerra Processos de 

Integração Regional 

02 

Voluntários 

Todo o conteúdo abordado na disciplina / 

referencial temático 

Tarde Teórica + 

Entrevista 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Do início e duração das atividades: 

 
6.1 O início das atividades do monitor (a) será no mês de março de 2021 com término em 

junho, deste mesmo ano, podendo ser renovada por mais um semestre letivo, mediante 

proposta do professor responsável pela área de atuação e que avaliará o desempenho do 

monitor (a), durante e ao fim do semestre letivo. 

 
7. Das disposições finais: 

 
7.1 O ato de inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação total dos 

critérios e regras estabelecidas neste Edital, dos quais não poderá alegar 

desconhecimento. Os casos não previstos neste edital serão avaliados pelo Setor de 

Monitoria da Asces-Unita em comum acordo com a Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

 

 
Caruaru, 20 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 
Profª Bruna Rios Larrazábal 

(Coordenação do Núcleo de Monitoria da Asces-Unita) 


