
 
 

  

 

SELEÇÃO DE MONITORES 

EDITAL Nº001 /2017 

 O Curso de Enfermagem da Regional Jataí leva ao conhecimento do corpo 

discente que no período de 25/04/2017 a 08/05/2017 na UAE CISAU estarão abertas as 

inscrições para candidatos à Monitoria para a disciplina abaixo especificada: 

 

DISCIPLINA Nº DE VAGAS 

Fundamentos Metodológicos 01  (Voluntária) 
 

 

1. Disposições gerais: 

1.1 – Somente poderão inscrever-se alunos do Curso de Enfermagem deste Campus, que 

tenham sido aprovados na disciplina. 

1.2 – Os candidatos deverão ter disponibilidade para 12 horas de trabalho semanais. 

1.3 – Uma vez aprovado, o candidato prestará trabalho de monitoria na disciplina de 

Metodologia Científica, sob supervisão do Professor Orientador. 

1.4 – Os candidatos poderão direcionar seus estudos para esta seleção, utilizando roteiro de 

conteúdos especificados neste edital. 

1.5 – Os candidatos deverão apresentar-se no local e data da prova munidos de Carteira de 

Identidade. 

 

2. Da inscrição: 

2.1 – A inscrição deverá ser realizada na Secretaria da Unidade Acadêmica Especial em 

Ciências da Saúde, entre os dias:  

 

◦ 25/04/2017 a 08/05/2017 na UAE CISAU. 

 

2.2 – Documentos necessários para inscrição:  

◦ Extrato de Desempenho Acadêmico (constando aprovação na disciplina de 

Metodologia Científica) 

◦ Comprovante de matrícula de 2017 

◦ Cópia do RG e CPF 

 

3. Do Processo de Seleção: 

3.1 – O exame de seleção será realizado no Campus Jatobá, sob a responsabilidade do 

professor da disciplina de Metodologia Científica. 

3.2 – A seleção será por meio de prova escrita, com valor 10,0 pontos Para aprovação o 

aluno deverá obter no mínimo a nota 6,0. 

 

3.3 – A prova escrita será realizada no dia 15 de maio de 2017, Sala do NEGEAST, Bloco 

da Enfermagem, Campus Jatobá, com início às 15:30h e término às 17:30h, com duração de 

2 horas.  



 
 

  

 

 

3.4 – Os conteúdos, bem como a relação das referências bibliográficas para estudo seguirão 

o plano de ensino da disciplina, disponibilizado à época que a disciplina foi ministrada para 

todos os alunos. Para os que não a possuírem, a mesma poderá ser acessada na coordenação 

do curso de enfermagem. 

 

3.5 – A ausência do candidato no dia da prova implicará em sua desclassificação. 

 

3.6 – A prova escrita constará de questões que avaliem o nível de conhecimento acerca dos 

conhecimentos de metodologia científica, construção de projetos nas normas da ABNT, 

busca em banco de dados.  

 

3.7 – Não será autorizada troca de materiais durante a prova. De maneira que o candidato 

deverá ter posse caneta azul ou preta. 

 

3.8 – Não será permitida posse de celular, bem como quaisquer outros meios de consulta. 

 

3.9 – Questões rasuradas ou respondidas a lápis, serão anuladas. 

 

3.10 – Em caso de empate, serão utilizados como critérios de desempate: 

◦ 1º – Maior nota de aprovação na disciplina; 

◦ 2º – Maior disponibilidade de tempo; 

◦ 3º – Maior Idade. 

◦  

3.11 – O resultado final será divulgado pelo Instituto de Ciências da Saúde pela 

Coordenação de Monitoria conforme calendário constante nas normas complementares no 

edital 01/2017. 

 

3.12 – Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 

Enfermagem juntamente com a Coordenação de Monitoria. 

 

 
Jataí (GO), 02 de Maio de 2017. 

 

 

 
 

 

Prof. Dr. Luiz Almeida da Silva 


