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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS   EDITAL N.001/2016 – FACISB SELEÇÃO PARA MONITOR  A Faculdade de Ciências da saúde e Biológicas - FACISB, usando de suas atribuições legais, 
resolve tonar público o EDITAL DE SELEÇÃO para o preenchimento de vagas DE 
MONITORES em Ciências Biológicas, de acordo com o EDITAL Nº 04/2016 – PROEG. 
 
Serão selecionados 6 (seis) bolsistas, discente regularmente matriculado no Curso de Ciências 
Biológicas da Unifesspa. As bolsas serão distribuídas conforme tabela abaixo:  
 

Disciplinas N° de Bolsas 
Microbiologia  2 
Bioquímica   2 
Morfologia e Sistemática Vegetal I  2 

 
Os discentes deverão cumprir as exigências publicadas no EDITAL Nº 04/2016 – PROEG, dentre 
as quais destacam-se:  
a) Estejam regularmente matriculados na Unifesspa;  
b) Tenham cursado com aproveitamento, no mínimo, 01 (um) período letivo;   
c) Tenham cursado a disciplina objeto da monitoria ou sua equivalente e obtido no mínimo conceito 
“Bom”;   
d) Apresentem um índice de rendimento geral considerado satisfatório pelos  
docentes que farão a seleção dos monitores;   
e) Tenham sido aprovados no processo seletivo para monitoria;  
f) Tenham disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades do Programa;   
g) Não possuam pendências junto às edições anteriores dos Programas de Monitoria (Edital 
01/2014) e Monitoria de Nivelamento (Edital 03/2014). 
 
O monitor trabalhará sob supervisão e orientação do Profo Dr. Sidnei Cerqueira dos Santos na 
disciplina de microbiologia; Profa Dra Edith Cibelle de Oliveira Moreira na disciplina de 
Bioquímica e Profa Dra Zanderluce Gomes Luis na disciplina de morfologia e sistemática vegetal I.  
 
II - Inscrição  As inscrições poderão ser feitas na secretaria do IESB no período de 06/05/2016 à 20/05/16 das 
08:30 às 17:00 horas. 
 
III – Documentos Necessários para inscrição No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:   

a) Ficha de inscrição (anexo I),  
b) Curriculum Lattes 
c) Histórico escolar atualizado;  
d)  Comprovante de matrícula atualizado; 
e) Declaração de disponibilidade de tempo (anexo II);   



Observação: Os anexos estão disponíveis no Edital Nº 04/2016 – PROEG. 
 
IV – Processo de Seleção  A seleção será realizada por meio de análise de curriculum lattes e entrevista nos dias especificados 
na tabela abaixo: 
 

Disciplinas Data da seleção Horário 
Morfologia e Sistemática Vegetal I  23/05/16 08:00 às 12:00 
Microbiologia  24/05/16 08:00 às 12:00 
Bioquímica   24/05/16 08:00 às 12:00 

 
V – Resultado O resultado será divulgado até dia 26/05/2016, por meio de fixação do nome do candidato 
selecionado no mural e no site do IESB. 
 
VI – Outras Etapas do Processo As orientações sobre as outras etapas do processo seletivo para Monitor estão disponíveis no Edital 
Nº 04/2016 – PROEG.    Marabá, 09 de maio de 2016   

 Profa. Dra. Edith Cibelle de Oliveira Moreira 
Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas 

Portaria 0685/2015 
SIAPE:2132715 


