EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE PROVIMENTO DE VAGAS PARA O
PROGRAMA DE MONITORIA NO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE
TABATINGA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

EDITAL N. 002/2022 - UEA/CESTB

Fixa as normas do Processo de Seleção
Classificatória 2022-1 a alunos do Centro de
Estudos
Superiores
de
Tabatinga
para
preenchimento
às
vagas
para
Monitoria
Remunerada e Voluntária do Programa de Monitoria
do CESTB da Universidade do Estado do
Amazonas, conforme disposto na Resolução n.
073/2013 - CONSUNIV.

A Diretoria do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga, de acordo a
Resolução n. 073/2013, torna público, para conhecimento dos interessados o que
segue:
APRESENTAÇÃO
O Programa de Monitoria da Universidade do Estado do Amazonas tem por
finalidade proporcionar a alunos de curso de graduação experiências nas diversas
atividades de auxílio à docência de nível superior.
1. DA IDENTIFICAÇÃO
1.1. Unidade Acadêmica: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TABATINGA
1.2. Disciplinas vinculadas ao Programa de Monitoria: ANEXO I
1.3. Professores orientadores vinculados ao Programa de Monitoria: ANEXO I
1.4. Número de vagas oferecidas: ANEXO I
2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

2.1 Poderão candidatar-se às vagas do Programa de Monitoria Universitária, o aluno
que:
a)

Tenha cursado, com aproveitamento, no mínimo 02 (dois) períodos

letivos;
b)

Tenha sido aprovado na disciplina, objeto da monitoria, ou em

disciplina ou conjunto de disciplinas consideradas pela Coordenação do
curso como correlatas, em que tenha obtido, em qualquer uma das
hipóteses, media igual ou superior a 7,0 (sete);
c)

Comprovar disponibilidade de tempo para exercer a monitoria,

apresentando a devida declaração.
d)

Não seja participante de outros programas acadêmicos – PAIC.

2.2 As inscrições estarão abertas no período de 20 de maio de 2022 a 24 de
maio de 2022. As inscrições serão realizadas por meio de ficha de inscrição
online: https://forms.gle/xD6o3ZghmZYmqeX68
2.3 Para acessar o formulário o aluno deverá fazer login no Gmail com o seu e-mail
institucional (iniciais.curso@uea.edu.br).
2.4 Anexar o histórico acadêmico atualizado no formulário online (exclusivamente
em PDF)
2.5 Os alunos que não atenderem os requisitos dispostos no 2.1 terão suas
inscrições indeferidas;
2.6 Cada aluno só poderá concorrer a uma vaga de monitoria.
2.7 O resultado da análise de documentação realizada pela Coordenação será
divulgado no dia 26/05/2022.
3. DA VIGÊNCIA DA ATIVIDADE DE MONITORIA
2.8 Cada aluno poderá concorrer a uma vaga de monitor, cuja vigência será de
quatro meses.

4. DAS PROVAS
4.1 O Processo seletivo compreenderá uma prova escrita sobre o conteúdo da
disciplina.
4.2 Em razão das restrições sanitárias causadas pela Covid-19, bem como visando
preservar a saúde da comunidade acadêmica, a aplicação das provas
acontecerá de forma ONLINE.
4.3 O material da prova será enviado pelo professor da disciplina (e-mail ou
WhatsApp) aos discentes concorrentes no dia 30/05/2022, de 09h às 12h,
podendo o candidato entregar a prova respondida até às 18h (dezoito horas) do
mesmo dia.
4.4 O candidato que reenviar a prova respondida após o horário pré-fixado, será
automaticamente eliminado da seleção.
4.5 É de inteira responsabilidade do candidato conferir o recebimento do material de
prova pelos meios digitais cadastrados no ato da inscrição.
4.6 Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0
(sete);
4.7 Em caso de empate, terá preferência o candidato que tiver cursado maior número
de créditos e, persistindo o empate, o que apresenta maior coeficiente de
rendimento.

5 INSTÂNCIAS DE RECURSO
5.1 O recurso deverá ser feito a Coordenação Pedagógica competente, por escrito,
devidamente justificado e comprovado, devendo versar, estritamente, sobre
questões de mérito até 48h após a divulgação do resultado.
6. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO.
6.1 O resultado da seleção será divulgado no dia 01/06/2022.
6.2 Os candidatos classificados para monitoria remunerada ou voluntária serão
convocados, a partir de 03/06/2022, a entregar a documentação necessária para

efetivação. Será considerado desistente o candidato que não comparecer no
prazo acima estabelecido.
6.3 No ato da assinatura do termo de compromisso os discentes deverão
apresentar os seguintes documentos:
a)

Comprovante de Matrícula

b)

Cópia da Carteira de Identidade

c)

Cópia do CPF

d)

Histórico Escolar Atualizado

e)

Declaração de servir à Monitoria as horas semanais

f)

Declaração de não acumular, no mesmo período, recebimento de bolsa

de qualquer natureza no caso do Programa de Monitoria remunerado.
g)

Dados bancários: Conta Corrente – Bradesco (Monitoria remunerada)

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos ou situações não previstas serão resolvidos pela PROGRAD –
UEA e Comissão de Seleção (Coordenadoria Pedagógica da respectiva Unidade
Acadêmica).

Tabatinga, 19 de maio de 2022.

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS POR DISCIPLINAS OFERECIDAS

DISCIPLINA

PROFESSOR

PERÍODO

CURSO

VAGAS
ALUNOS
VÍNCULO
OFERECIDAS ATENDIDOS
R

V

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

TOTAL

1

0

TOTAL GERAL

3

0

BIOGEOGRAFIA
GEOGRAFIA

BRUNO GOMES DE
ARAÚJO

5º V

1

40

TOTAL

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS

PARASITOLOGIA

MARCELLA
PEREIRA DA
CUNHA CAMPOS

7º V

1

40

TOTAL
FÍSICA I
MATEMÁTICA

R = Remunerada

EDILSON DE
CARVALHO FILHO

V = Voluntária

3º N

1

40

ANEXO II - CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO

MONITORIA 2022/1
ATIVIDADES

DATA/PERÍODO

Divulgação do Edital para a Seleção de vagas de Monitoria para
o Semestre de 2022/1, nas Unidades Acadêmicas dos Cursos de
oferta regular e especial e portal da UEA.

A partir de 20/05/2022

Realização das inscrições por meio de formulário on-line
(Google Forms)

20/05/2022 a 24/05/2022

Divulgação do Resultado da Análise das Inscrições
Realização da seleção dos monitores voluntários e remunerados
por meio de plataformas digitais (Google Forms, E-mail,
WhatsApp ou outro a critério do professor da disciplina)
Divulgação do Resultado da Seleção.

26/05/2022

30/05/2022
01/06/2022

