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10º EDITAL DE MONITOR/ITOP -   2019/1 

Seleção de bolsista para a Monitoria de Laboratório- ENFERMAGEM 

 

A coordenação de Enfermagem e a Diretoria Acadêmica da Faculdade ITOP torna 

público o presente Edital para inscrições de alunos para seleção de monitor para o 

Laboratório/ disciplina de , SEMIOTÉCNICA-I,   SEMIOTÉCNICA-II,  ANATOMIA-I, 

ANATOMIA-II ,BIOQUÍMICA,  para o semestre 2019/1. Os alunos interessados deverão 

entregar o formulário de inscrição na Secretária do ITOP. 

 

1. Inscrições: 

1.1. Período: 26/03/2019 a 8/03/2019. 

1.2. Local de entrega da documentação: Secretária   

I- Cronograma 

Atividades Datas 

1 - Lançamento da chamada    26/03/2019 

2 – Período de inscrição dos alunos   26/03/2019 a 8/03/2019 

3 – Período de seleção do bolsista 11/03/2019 

4 – Publicação do resultado final 12/03/2019 

5 - Início de vigência da Bolsa 
Conforme o cronograma das 

disciplinas. 

 

II – Requisitos: 

 Ser aluno (a) regularmente matriculado (a) no curso de Enfermagem da Faculdade 

ITOP; 

 Não estar em dependência na disciplina pleiteada; 

 Não ter reprovação na disciplina pleiteada; 

 Não ter sofrido sanção disciplinar; 

  Estar quite com a secretaria acadêmica, tesouraria e biblioteca; 
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Número de vagas: 1 (uma) vaga para cada disciplina descrita abaixo;  

 SEMIOTÉCNICA-I 

 SEMIOTÉCNICA-II 

 ANATOMIA-I 

 ANATOMIA-II 

 BIOQUÍMICA 

 

Nas disciplinas com carga horária de 102 horas o monitor deverá realizar 51 horas de 

monitoria, nas disciplinas com carga horaria de 68 horas o monitor deverá realizar 34 horas de 

monitoria e nas disciplinas de 34 horas o monitor deverá realizar 17 horas de monitoria, 

podendo realizar até 10 horas semanais. A carga horaria excedente, em hipótese nenhuma 

será remunerada.   

 

III – Remuneração; 

Conforme Regulamento de Monitoria da Faculdade ITOP, Art. 11º, “A remuneração do 

Monitor se dará sob forma de desconto na parcela correspondente ao período da monitoria e 

conforme as datas descritas no edital. 

 

IV – Valor  

 50% (cinquenta porcento) do valor da referida parcela” (observação: para obter o desconto é 

necessário que o aluno tenha feito as 34 hs de tutoria, caso faça uma carga horaria menor do 

que está previsto neste edital o desconto será proporcional as horas de monitoria realizas) . 

 

V – Seleção 

Para seleção, serão utilizados os seguintes critérios: 

 Prova didático/prática: sobre conteúdo abordado na disciplina; 

 Nota da disciplina; 

 Disponibilidade de horário; 

 Entrevista; 
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 Avaliação do Curriculum Lattes  

 Obs: Serão aprovados os candidatos que obtiverem média mínima de 7,0 (sete). Em 

caso de empate, a classificação obedecerá à verificação dos critérios a seguir:  

 Maior média na disciplina;  

 Maior média no curso. 

 

OBS : Não haverá sobreposição de bolsa . 

 

VI- Da prova didática  

 O candidato terá (10 minutos) para apresentar um tema de livre escolha sobre a 

disciplina pleiteada; 

 Haverá a disposição do aluno: Quadro e materiais presentes no laboratório que devem 

ser previamente escolhidos e reservados com a técnica do laboratório.  

 

VII- da prova prática  

O aluno terá 5 minutos para realizar a prova prática. 

 

Data da prova:  

Horário: 17:30h às 18:50h (a entrevista será realizada logo após a prova escrita) 

Local: Laboratórios de Semiologia e Semiotécnica e Anatomia.    

Palmas,  26 de Fevereiro de 2019. 

 

__________________________________ 

Edilma Fiel Barbosa 

Coordenação de Enfermagem 

 

 

 

 

 



FACULDADE ITOP 

INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA LTDA 

CURSO DE ENFERMAGEM 

  PERÍODO (2019/1º) 
 
 

 

4 

 

Formulário de inscrição para Seleção de Monitor 2019/1  

 

Nome: _________________________________________________________ 

Matricula:_______________________________________________________  

Período: ________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________  

Cidade: ________________________________________________________  

Estado: ________________________________________________________  

Telefone: _______________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________ 

Numero do Curriculum Lattes: _______________________________________ 

Para isso, declara ter disponibilidade de 10 horas semanais para dedicar-se à 

monitoria. O requerente abaixo assinado declara conhecer todo o regimento do 

Programa de Monitoria:  

“Art. 1º A Faculdade ITOP admitirá, sem vínculo empregatício, o (a) aluno (a) 

do curso de graduação em Enferamgem na função de Monitor. 

 “Art. 4º São Atribuições dos Monitores:  

I) colaborar com os professores nas tarefas didáticas e/ou atividades de 

praticas. 

II) Colaborar com os professores na elaboração, execução e avaliação dos 

planos de ensino da disciplina”. 

 

Palmas, ____ de _________ de _____ 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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Formulário de Seleção de Monitor 2019/1  

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Atesto que o (a) aluno (a)______________________________________ está apto 

(a) na Seleção para Monitoria 2019/1 na disciplina ____________________. 

 

 

 

Palmas, ____ de _________ de _____ 

 

 

 

__________________________________ 

Edilma Fiel Barbosa  

Coordenação de Enfermagem  
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AVALIAÇÃO DA BANCA  

 

Área pretendida: ________________________________________ 

 

Nome do Candidato:_______________________________________________________ 

Matricula :_______________________________________________________________ 

Curso:___________________________________________________________________ 

 

Itens Avaliados pela banca: 

1. Domínio do conteúdo (0-3): 

2. Coerência (0-1): 

3. Recursos didáticos (0-1): 

4. Tempo (0-1): 

5. Arguição da banca (0-2): 

6. Bibliografia (0-1): 

7. Entrevista (0-1): 

 

Banca Avaliadora:__________________________________________ 

Banca Avaliadora:__________________________________________ 

                                             

Palmas, ____ de _________ de _____2019. 


