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FACULDADE VALE DO PAJEÚ - FVP 
UNIDADE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE 

 

EDITAL 01/ 2022 
 
 
 

SELEÇÃO PARA MONITOR DE ENFERMAGEM 
 

OBJETIVO 
 

A monitoria acadêmica é uma importante atividade de ensino que propicia 

condições de aproximação dos discentes/monitores à prática da docência. 

Orientados e supervisionados pelos professores no desenvolvimento das 

atividades da monitoria, iniciam um processo pedagógico enriquecedor, 

desenvolvendo habilidades e competências próprias como protagonistas do 

processo de ensino/aprendizagem. Estimula os estudantes a conhecer as 

atividades acadêmicas, oportunizando formação qualidade e uma experiência 

interessante para o currículo acadêmico e profissional. 

 
O Diretor da Faculdade Vale do Pajeú - FVP, no uso de suas atribuições 

e para conhecimento de todos os interessados, torna público que no período 

indicado neste Edital, estarão abertas as inscrições para os alunos da instituição 

no processo seletivo para MONITORES DE ENFERMAGEM. 

 

 
1. INSCRIÇÕES 

 

1.1 Período: As inscrições dos discentes interessados em participar do 

processo seletivo poderão ser feitas no período de 04 de abril de 2022 à 15 de 

abril de 2022. 

1.2 Local e horário das inscrições: As inscrições deverão ser feitas na 

Secretaria Acadêmica ou na Coordenação do curso. No momento da inscrição,  

o (a) candidato(a), deverá     levar     cópia     dos      documentos pessoais e 

Histórico Acadêmico que serão anexados à sua ficha de inscrição. 

1.3 Condições para inscrição do(a) acadêmico(a): 
 

 Ter cursado a disciplina objeto de estudo de monitoria. 

 Ter sido aprovado (a) com nota igual ou superior a 7.0 (sete), na disciplina  
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cuja monitoria esteja se candidatando. 

 Não ter sofrido qualquer tipo de penalidade aplicada pela FVP. 

 Está quite com suas obrigações financeiras perante a FVP. 

 Preencher ficha de inscrição na Secretaria Acadêmica ou na Coordenação do 

Curso no período mencionado acima. 

 

 
2. NÚMERO DE VAGAS E CONDIÇÕES GERAIS PARA A INSCRIÇÃO 

 

2.1. Serão selecionados 02 (dois) monitores por disciplina mediante realização 

de prova teórica/prática, entrevista e avaliação desempenho na forma prevista 

no item 5.1 do presente edital. 

2.2. Estão aptos a se inscreverem para a seleção os alunos regularmente 

matriculados a partir do 2º semestre do Curso de Graduação/ Bacharelado em 

Enfermagem. 

2.3. No ato da inscrição o candidato firmará requerimento em formulário próprio 

dirigido à Direção Acadêmica. 

 

 
3. DA CARGA HORÁRIA DA MONITORIA 

 

3.1. Os alunos selecionados, farão 2 (dois) encontros por semana de três horas, 

totalizando 24 horas mensais. O horário de realização das atividades de 

monitoria será das 15h às 18h e não deve coincidir com o turno de aula do 

monitor. 

3.2 A monitoria consistirá em auxiliar o professor; contribuir com a aprendizagem 

dos discentes, colaborar em grupo de estudos e realizar aula/ revisão do 

conteúdo solicitado pelo professor ou coordenador. 

4. DA FORMALIZAÇÃO DOS DISCENTES MONITORES 
 

4.1 O contrato de monitoria será celebrado diretamente entre a Faculdade Vale 

do Pajeú, dentro do Programa da monitoria e que seguirá as Normas expressas 

no edital. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

5.1 A seleção compreenderá a aplicação de uma entrevista, realização de 

prova teórica e prática da disciplina de inscrição, sendo: Anatomia I e II, 
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Cirúrgica II e Semiologia e Semiotécnica de enfermagem I e II. A classificação 

dos candidatos será realizada de acordo com a ordem decrescente da média 

aritmética (M) entre a nota obtida na prova de seleção (S), a nota obtida na 

disciplina (D) e a nota de uma entrevista (E) feita pelo (a) professor (a) 

orientador (a), calculada conforme a seguinte expressão: M= (S + D + E) / 3 

 
 Fica a critério do (a) professor orientador (a) escolha dos tipos de prova (s). 

 
5.2. As temáticas para realização da prática envolverão os assuntos 

relacionados ao contexto da Anatomia I e II, Cirúrgica II e Semiologia e 

Semiotécnica de enfermagem I e II. 

5.3 A seleção compreenderá, ainda, entrevista para análise qualitativa das 

competências e habilidades do futuro monitor. 

5.4 A prova teórica será realizada em 18/04/2019, às 16h30min. A prática às 

17h30min. 

5.5 A entrevista para análise qualitativa das competências e habilidades do 

discente será realizada no dia 20/04/2022, às 17h. 

 

 
6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

6.1 O resultado final da seleção será divulgado pela Direção Acadêmica no dia 

18/04/2022, no site e no informativo da instituição de ensino. 

6.2. Havendo empate na pontuação final dos candidatos inscritos no processo 

seletivo, caberá à Coordenação do Processo e à Coordenação do Curso de 

graduação/ Bacharelado em Enfermagem decidir mediante o seguinte critério: 

a) melhor desempenho na aula; 
 

b) melhor IRA. 

 

6.3 O resultado do processo seletivo será divulgado no quadro de avisos do 
curso em data determinada, conforme cronograma de atividades da Monitoria. 

 
 

7. ATRIBUIÇÕES DO (A) MONITOR (A): 
 

 Estar presente nos horários de monitoria marcados e divulgados aos 
alunos; 
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 Auxiliar o (a) professor (a) da disciplina em tarefas de ensino, pesquisa e 
extensão; 

 Seguir as orientações do (a) professor (a) da disciplina; 

 Atender e auxiliar os alunos, orientando-os em trabalhos e dificuldades 
de aprendizagem; 

 Facilitar o relacionamento entre alunos e professor (a); 

 Desenvolver atividades determinadas pelo (a) professor (a) responsável 
pela disciplina; 

 Apresentar mensalmente o documento de frequência do atendimento aos 
alunos (em formulário padrão) à Coordenação; 

 Apresentar relatório semestral de atividades desenvolvidas (em 
formulário padrão) à Coordenação; 

 Participar de reuniões e de outros eventos que acontecerem durante o 
período da 
monitoria. 

 

Obs. As funções de monitor serão exercidas no prazo máximo de dois 
semestres consecutivos, na mesma disciplina. 

 
A ATIVIDADE DE MONITORIA: não acarretará, para quaisquer efeitos, vínculo 
empregatício com a Instituição de Ensino. No momento em que o aluno tiver que 
se afastar do programa deverá comparecer à Coordenação Institucional, para 
rescindir seu contrato como monitor, para que em tempo hábil aconteça à 
substituição, de acordo com os preceitos legais. 

 
 

8. TERMO DE COMPROMISSO: 

 
 

Após a divulgação do resultado final, o (a) candidato (a) selecionado (a) 

deverá comparecer à Coordenação do Programa para o preenchimento do termo 

de compromisso de monitoria correspondente aos semestres 2022.1 e 2022.2 e, 

levar uma foto 3x4 que será anexada ao termo. 

9. DOS CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos serão decididos pelo Diretor da faculdade vale do Pajeú - 

FVP. 
 

São José do Egito – PE, 28/03/2022. 

 
 

Prof. Cleonildo Lopes Da Silva 
Diretor Geral 
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DATAS 

 

ATIVIDADES 

 

21/03/2022 

 

Seleção de disciplinas submetidas à Monitoria por 

orientação do Corpo docente e coordenação do Curso. 

 
 

28/03/2022 

 

Publicação do Edital - processo de seleção de Monitoria do 
Curso de Graduação; Em anexo, a relação das disciplinas e 
respectivas vagas objeto de Monitoria; 

 
04 à 15/04/2022 

 
Inscrição dos candidatos acadêmicos à Monitoria. 

 
18 à 19/04/2022 

 
Aplicação de provas teóricas e práticas. 

 
20/04/2022 

 
Divulgação da classificação dos candidatos acadêmicos e 
publicação dos selecionados – 2022 em murais. 

 
 

21 à 22/04/2022 

 

O professor – orientador deve elaborar juntamente com o 
monitor, o plano de trabalho, onde devem constar todas as 
atividades a serem realizadas pelo monitor. 

 
25/04/2022 

 
Início das atividades acadêmicas de Monitoria. 

ANEXO – I CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - 2022 
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FACULDADE VALE DO PAJEÚ – FVP 
ATIVIDADES DE MONITORIA INSTITUCIONAL 2022 

UNIDADE SÃO JOSÉ DO EGITO – PE 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Preencher todos os dados solicitados sem abreviação, nem rasuras: 

 
 

Nome completo:.................................................................................................. 
Sexo: (   ) M (   ) F 

 Nº da Matrícula:...........................Curso:............................................................. 

 E-mail:.......................................................Telefone:........................................... 

 Endereço residencial: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .. 

Disciplina objeto da Monitoria: 

........................................................................................... 

Período da disciplina : ........ 

 Professor(a) Orientador(a) (nome completo): 

............................................................................................................................... 

 Nota obtida na prova teórica e/ou prática:........................:................................. 

 Nota obtida na disciplina:................................................................................ .... 

 Nota obtida na entrevista:................................................................................... 

 Classificação na seleção: (média não inferior a 7.0)........................................... 

 

                                        São José do Egito, PE;  de  _  _ de 2022. 
 

   _  

Assinatura do(a) Monitor(a) 
 
 

 

Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a) 
 

 

  __   

Obs.: Anexar cópia dos documentos pessoais e Histórico acadêmico 

ANEXO – II FICHA DE INSCRIÇÃO 
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FACULDADE VALE DO PAJEÚ – FVP 
ATIVIDADES DE MONITORIA INSTITUCIONAL 2022 

UNIDADE SÃO JOSÉ DO EGITO – PE 
 

Ano:  _ Mês:  _ 

Curso:     

Disciplina:  _   

Professor(a) Orientador(a):   _    
 
 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES PLANEJADAS ASSINATURA 

DOS 

MONITORES 

    

    

    

    

ANEXO – III REGISTRO DE FREQUÊNCIA DO(A) PROFESSOR(A) 

ORIENTADOR(A): 
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FACULDADE VALE DO PAJEÚ – FVP 
ATIVIDADES DE MONITORIA INSTITUCIONAL 2022 

UNIDADE SÃO JOSÉ DO EGITO – PE 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 
 
 

Nome completo do(a) Monitor(a): 
 
 

Nº de Matrícula:  _ 

Curso:  __ 

Período:   

Nome do(a) Professor(a) Orientador(a): 

  _    

Disciplina objeto de monitoria:    _ 

Período da disciplina objeto de monitoria:   _      
 
 

Conhecendo as normas que regem as atividades de Monitoria da 

Faculdade Vale do Pajeú – PE unidade de São José do Egito, de acordo com as 

mesmas exposta no edital de monitorias e documentos normatizador emitido 

pela Instituição, comprometo-me a cumpri-los, e declaro-me ciente de que a 

participação no programa de monitoria não estabelece qualquer vínculo 

empregatício entre a minha pessoa e a FVP. 

 
 

 
São José do Egito - PE,  /  /    

 
 

 

Assinatura do(a) Monitor(a) 


