
    

 

EDITAL 03/2014 (RETIFICADO) 

 

 

 

SELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO DO IESRSA - 

SEMESTRE 2014.1 

 

 

A Vice-Diretora Geral do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, 

seguindo as orientações da Resolução 02/2009, de 22/04/2009, que institui o regulamento 

das atividades complementares, torna público o processo seletivo de monitores para 

disciplinas dos Cursos de Administração, Direito e Fisioterapia desta IES no primeiro 

semestre do ano de 2014, podendo participar do programa os discentes matriculados 

nos cursos respectivos e que atendam todos os requisitos deste edital. 

 

Dos Requisitos para Seleção 

A seleção é de responsabilidade da Coordenação respectiva, que tem 

como ação planejar, coordenar e supervisionar a seleção dos Monitores, bem como 

divulgar todas as informações pertinentes. 

A seleção para Monitores está aberta para alunos que estejam 

regularmente matriculados e que tenham cursado a disciplina pela qual propõe a 

monitoria, nos termos das demais exigências contidas no presente edital e das tabelas 

em anexo, em que constam as disciplinas e as vagas disponíveis. 

Os resultados desta seleção serão válidos apenas para o preenchimento 

das vagas oferecidas para monitoria nos curso de Graduação em Administração, Direito 

e Fisioterapia do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá no primeiro semestre do 

ano letivo de 2014.  

O Processo Seletivo de Monitoria é regido pelo Regulamento de Monitoria 

que está disponível nas Coordenações dos cursos em epígrafe. 

O candidato deverá estar matriculado a partir do 2° período do curso 

respectivo, podendo concorrer a apenas 01 (uma) disciplina. 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ 
 

 



A seleção será realizada exigindo-se, no mínimo, que o candidato nunca 

tenha sido reprovado na disciplina que irá concorrer, bem como tenha média mínima de 

08 (OITO) na disciplina que irá concorrer, nota mínima 08 (OITO) na prova de seleção da 

monitoria e média 08 (OITO) no geral para classificação. 

 

Do Objeto e das Atividades da Monitoria: 

A monitoria tem como objetivo principal desenvolver habilidades do aluno 

para o magistério superior, vocacionando-o para a carreira docente. Assim, devem ser 

desenvolvidas no decorrer do período 2014.1, obrigatoriamente, três, das seguintes 

atividades: 

a) Grupo de Estudo coordenado pelo monitor e supervisionado pelo 

Professor, sobre assuntos contemplados pertinentes à disciplina; 

b) Correção socializada, realizada pelo monitor em horário extra-aula, das 

três provas da disciplina, com os alunos que obtiveram notas abaixo da 

média; 

c) Oficina coordenada por monitor sobre assunto correspondente à 

disciplina, em escola pública de ensino médio, entidade da sociedade civil, 

etc. 

d) Artigo Científico que contemple assunto da disciplina da monitoria; 

 

Das Vagas 

A escolha das disciplinas será feita pelo Coordenador e Professores do curso 

respectivo, de acordo com as necessidades acadêmicas. 

As vagas destinadas à seleção de monitores estão distribuídas conforme 

Anexos I, II e III deste Edital 03/2014.  

 

Da Inscrição 

As inscrições acontecerão no Núcleo de Apóio ao Estudante – NAE no 

período compreendido entre 24/02/2014 e 06/03/2014, no horário das 14h às 21h. 

O aluno deverá fazer requerimento manifestando interesse na monitoria e 

informando a disciplina pela qual deseja concorrer, sendo a taxa de inscrição no valor 

de R$ 10,00 (dez reais). 

 

Das Provas 

O candidato a monitor participará de uma prova escrita com valor máximo 

de 10 (dez) pontos, elaborada pelo Professor que ministra a disciplina, que deverá ser 



somada a média obtida pelo aluno na disciplina e do resultado extraída média 

aritmética simples. 

A prova escrita será realizada aos dias 08 de março de 2014, para os 

discentes de todos os cursos referidos neste Edital 03/2014, na sala 15 do IESRSA, com 

duração de duas horas, das 09:00h às 11:00h. 

Serão aprovados os alunos que obtiverem a maior nota da seleção dentre 

as vagas da monitoria e classificados aqueles alunos que conseguirem média final igual 

ou superior a 08 (OITO). 

São critérios de desempate: a) a maior nota na prova escrita; b) maior 

média obtida na disciplina; c) o aluno que estiver em período mais avançado; d) o 

candidato que possuir a maior média geral; 

A banca seletiva será constituída pelo Coordenador do Curso respectivo e 

pelo Professor da disciplina passível de monitoria. 

Selecionados os monitores, caberá ao Coordenador do curso divulgar a lista 

dos aprovados para o exercício das respectivas monitorias. 

 

Da Divulgação dos Resultados 

O resultado final da seleção será divulgado até o dia 12 de março de 2014, 

nas Coordenações, nos murais e no Sitio do IERSA. 

 

Da Assinatura do Termo de Compromisso: 

O Regulamento de Monitoria é parte integrante deste contrato. 

Um Termo de Compromisso com cláusulas específicas será assinado pelos 

monitores voluntários, para a concretização do início da monitoria. 

Os candidatos aptos serão convocados para assinatura do contrato até o 

dia 14 de março de 2014 junto ao Coordenador respectivo. 

 

Disposições Gerais 

O monitor que houver cumprido integralmente os deveres decorrentes da 

monitoria terá direito, sem qualquer ônus, a um Certificado de Monitoria que poderá ser 

requerido junto ao Núcleo de Atendimento ao Estudante - NAE do Instituto de Educação 

Superior Raimundo Sá  

O monitor receberá horas de atividades complementares de 60h para 

cada monitoria, se o professor atestar a realização e o comparecimento do monitor nas 

atividades de monitoria. 



Fica vedada a certificação ao monitor, caso este não desenvolva as 

atividades solicitadas pelo professor, e/ou não as entregue nos prazos determinados. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso respectivo. 

Não serão aceitos recursos em quaisquer etapas da seleção. 

 

Picos, 26 de Fevereiro de 2014. 

 

 

Roberta Mara de Deus Urtiga 

Vice-Diretora Geral do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 



 

DISCIPLINA PROFESSOR VAGAS 

Administração da Produção Cícero Carlos de Lima 01 vaga 

Administração de Pequena e Média 

Empresa 

Tales Antão de Alencar 

Carvalho 

01 vaga 

Administração e Finanças Públicas Francisco Vicente de Lima 01 vaga 

Gestão Estratégica Cícero Carlos de Lima 01 vaga 

Contabilidade I Sonia Maria Bezerra 01 vaga 

Marketing II Israélinton Guilherme Barbosa  01 vaga 

Matemática Antonio Junior Nunes Moraes 01 vaga 

Total 07 vagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – CURSO DE DIREITO 



 

DISCIPLINAS TURNO VAGAS 

Estagio Supervisionado I ( 6° período) Tarde/noite 02 tarde / 02 noite 

Constitucional I Tarde/noite 02 tarde / 02 noite 

Direito Penal II Tarde/ noite 02 tarde / 02 noite 

Direito Agrário noite 02 noite 

Português Jurídico Tarde/noite 02 tarde / 02 noite 

Direito Administrativo I Tarde/noite 02 tarde / 02 noite 

Sociologia Jurídica Tarde/noite 02 tarde / 02 noite 

Monografia II Noite 02 noite 

Introdução ao Direito Tarde/noite 02 tarde / 02 noite 

Hermenêutica Jurídica Tarde/noite 02 tarde / 02 noite 

TOTAL 36 vagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – CURSO DE FISIOTERAPIA 

 



Disciplinas Turnos Vagas 

Anatomia Humana Tarde/Noite 2 

Anatomia Funcional Tarde/Noite 2 

Cito/Histo/Embriologia Tarde/Noite 1 

Recursos Fisioterapêuticos I Tarde/Noite 1 

Neuroanatomia Tarde/Noite 1 

Métodos de Avaliação Tarde/Noite 2 

Cinesiologia Tarde/Noite 1 

TOTAL 10 vagas 

 

 

 


