CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS
ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO – EESAP
CONSELHO DE ENSINO E EXTENSÃO
EDITAL 01/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA – 2021.1

A Diretoria Acadêmica, devidamente autorizada, comunica aos interessados que
estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Monitoria Voluntária - PSMV,
para os Componentes Curriculares em anexo, observado o que dispõe a RESOLUÇÃO
CEE n° 01/2016.
1. DAS VAGAS
Serão selecionados candidatos à monitoria, conforme quadro de oferta de vagas
apresentada à Coordenação de Curso e validadas pela Diretoria (ANEXO I).
2. CRONOGRAMA
17/02/2021 a 25/02/2021

Inscrição

01/02/2021

Confirmação de Inscrição

03/03/2021

Prova teórica

05/03/2021

Resultado da prova teórica**

10/03/2021

Prova prática

12/03/2021

Resultado Final

*Calendário sujeito a alteração.
**Para os cursos que não tem prova prática, o resultado da prova teórica será replicado
para o resultado final.
3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
I. Aprovação em seleção na disciplina objeto da monitoria;
II. Ter cursado no mínimo 1 período letivo com aproveitamento;
III. Ter cursado a disciplina a qual está concorrendo;
IV. Não ter sido reprovado na disciplina a que concorre e não ter disciplina pendente
no bloco anterior ao que concorre;

V. Ter disponibilidade de horário para o exercício das atividades propostas. Os
horários deverão ser acordados com o professor orientador da disciplina.
VI. O aluno poderá se inscrever para o programa de monitoria em no máximo dois
componentes curriculares. Sendo aprovado, somente poderá exercer as atividades
de monitoria em um componente por período letivo;
VII. Em caso de classificação em ambos componentes curriculares, o discente
assumirá aquela em que tiver maior nota na prova teórica.

4. DAS INSCRIÇÕES
A inscrição será realizada por meio de preenchimento de Ficha de Inscrição (ANEXO
III) no período de 17 a 25/02/2021, e enviado por e-mail para atendimento@eesap.edu.br
5. DA AVALIAÇÃO
O processo seletivo será subdividido, em até três etapas consecutivas:
1ª etapa: avaliação teórica, de caráter obrigatório e eliminatório;
2ª etapa: Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) igual ou superior a 7,0 (sete)
3ª etapa: avaliação prática, de caráter obrigatório e classificatório, quando houver;
a) O monitor será selecionado pelo professor da disciplina;
b) A etapa de avaliação prática deve ser subsequente a avaliação teórica em que
o aluno tenha obtido média igual ou superior 7,0 (sete).
c) Para efeito de aprovação e classificação, será utilizada a média do componente
curricular a qual o aluno concorre somada a nota da seleção (prova teórica +
prova prática – quando houver), dividido por dois, resultando na média final;
d) Serão considerados classificados os alunos que obtiverem média final igual ou
superior a 7,0 (sete);
e) Serão aprovados (as) os (as) alunos (as) que obtiverem maior média final
dentro das vagas ofertadas;
f) Em caso de empate, será classificado (a) o (a) aluno (a) que obtiver maior nota
no componente curricular, objeto da seleção da Monitoria. Persistindo o
empate, será classificado o (a) aluno (a) de maior Coeficiente de Rendimento
Escolar (CRE) no curso;

g) O número de candidatos selecionados dar-se-á no limite das vagas,
observando-se rigorosamente a ordem decrescente de pontuação para fins de
classificação;
h) O resultado da seleção, uma vez homologado pelo Coordenador do Curso, será
enviado à Diretoria Acadêmica e disponibilizado para divulgação via portal
www.eesap.edu.br.

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
I. A avaliação constará de questões abertas e/ou objetivas, no formato virtual e será
disponibilizada para os inscritos, no dia da avaliação, às 19h.
II. A avaliação teórica será realizada através do sistema acadêmico da EESAP –
EducaSystem e terá duração de 3h, das 19h às 22h. O tempo de duração da prova
é improrrogável.
III. Para àqueles componentes curriculares que terão provas práticas, esta será
realizada presencialmente de acordo com o local e horário que o professor definir,
conforme cronograma.
IV. Caso o aluno não realize alguma fase do processo seletivo, será caracterizada a
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo de Seleção de
Monitoria.
V. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas.
7. DA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO
Será eliminado do processo de seleção de monitoria o candidato que:
I. Deixar de cumprir os itens constantes deste Edital;
II. Não realizar a prova no horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;
III. Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
IV. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido.
8. DOS RESULTADOS
Será divulgado conforme cronograma estabelecido no item 2.

9. DAS ATRIBUIÇÕES
I. Do monitor
a) Auxiliar o professor na orientação dos alunos, nos trabalhos de campo, de
laboratório, de biblioteca, sob a orientação e responsabilidade do professor
orientador;
b) Realizar acompanhamento junto aos alunos visando o melhor rendimento na
disciplina bem como nas avaliações desta;
c) Planejar as atividades de monitoria junto ao Professor Orientador;
d) Participar das reuniões promovidas pela Coordenação de Curso quando
convocado, bem como de outros eventos relacionados aos cursos de graduação
e ao Programa de Monitoria;
e) Cumprir 08 horas semanais;
§1º - É vedado ao Monitor ministrar aulas, aplicar avaliações e/ou substituir o
Professor Orientador;
§2º - É vedado ao Monitor o exercício de atividades meramente burocráticas;
§3º - É vedado ao Monitor acumular Monitoria no mesmo semestre letivo.
O não cumprimento das obrigações do monitor, comprovada pela emissão de dois
relatórios parciais qualificados como INSUFICIENTE, acarretará no seu desligamento
das atividades de monitoria.
II. Do professor orientador
a) Orientar e acompanhar o monitor na elaboração e execução do plano de
trabalho das atividades desenvolvidas na Monitoria;
b) Avaliar o desenvolvimento das atividades do Monitor, quanto à participação,
frequência e envolvimento nas atividades;
c) Orientar o Monitor na elaboração do Relatório Final da Monitoria.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I. Após divulgação do resultado final, o candidato aprovado deverá entrar em
contato com o professor orientador para início das atividades;

II. É de responsabilidade do aluno aprovado no processo seletivo de monitoria os
custos com deslocamento e outros de caráter pessoal;
III. A monitoria é de caráter não remunerada;
IV. Os casos omissos serão resolvidos a critério da Diretoria Acadêmica e Diretoria
Geral.
V. Os itens do Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou acréscimos que serão
mencionados em retificação a serem publicadas.

Guarabira, 17 de fevereiro 2021.

Prof.ª Emília Fernandes Pimenta
Diretora Acadêmica

ANEXO I
QUADRO DE VAGAS / COMPONENTE CURRICULAR
ITEM

CURSO

PROFESSOR

COMPONENTE

QNT DE

ORIENTADOR

CURRICULAR

VAGAS

SELEÇÃO

1.

Administração

Leonardo Vinícius

Matemática Financeira

01

Teórica

2.

Administração

Fabiano dos Santos

Sociologia Organizacioinal

01

Teórica

3.

Direito

Phillipe Martins

Filosofia Geral e Jurídica

02

Teórica

4.

Direito

Márcio Alves

História do Direito

01

Teórica

5.

Direito

Luiz Guedes

Teoria da Pena

02

Teórica

6.

Direito

Leandro Carvalho

01

Teórica

7.

Direito

Rebeca Resende

01

Teórica

8.

Direito

Valter Júnior

Direitos
e
Garantias
fundamentais
Teoria Geral dos contratos e
contratos em espécie
Crimes em espécie I

01

Teórica

9.

Direito

Hioman Imperiano

Teoria Geral do Direito

01

Teórica

10.

Educação Física

Thales Henrique

Fisiologia do Exercício

02

Teórica

11.

Educação Física

Robson Corte

Lazer e Recreação

02

Teórica

12.

Enfermagem

João Filho

Anatomia Motora

01

Teórica/Prática

13.

Enfermagem

Jeany Cavalcante

Semiologia e Semiotécnica II

02

Teórica/Prática

14.

Enfermagem

Wallison Pereira

Enfermagem em Urgência e

02

Teórica/Prática

Emergência
15.

Enfermagem,

Aline Kelly

Bioquímica Geral

02

Teórica

Educação Física
16.

Farmácia

Aline Kelly

Biofísica

02

Teórica

17.

Farmácia

Aline Kelly

Bioquímica Metabólica

02

Teórica

18.

Farmácia

Allana Bruna

Química Geral e Inorgânica

02

Teórica

19.

Farmácia, Psicologia

João Filho

Anatomia Humana

01

Teórica/Prática

Camila Ponde

Processos Psicológicos Básicos

01

Teórica

e Nutrição
20.

Psicologia

ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
COMPONENTE CURRICULAR
Matemática Financeira

Sociologia Organizacional

Biofísica

Bioquímica Metabólica

Bioquímica Geral

Anatomia Motora

Semiologia e Semiotécnica II

Enfermagem em Urgência e Emergência

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Capitalização Simples e Composta: aplicação em situações práticas do
mercado empresarial; Desconto e Equivalência de Capitais. Fluxo de
Caixa: Operacional, de Investimento e de Financiamento; Séries de
Pagamento, Sistema de Amortização. Correção Monetária e Inflação.
Tipos de conhecimento humano. O processo de formação da cultura e
do conhecimento; A ciência da sociedade; A Sociologia. As teorias
sociológicas fundamentais; Sociologia das organizações. Cultura e
poder nas organizações. O indivíduo nas organizações e a socialização.
A interação de metas grupais e o conflito. Formas e processos de
controle social nas organizações.
Difusão, osmose, membranas biológicas e suas funções, biofísica da
condução elétrica, biofísica do sistema circulatório, biofísica da
respiração, biofísica da função renal, biofísica da visão e audição,
radiação
pH e tampões, bioquímica dos aminoácidos, bioquímica das proteínas,
bioquímica das enzimas, bioquímica dos carboidratos, bioquímica dos
lipídeos, bioquímica dos ácidos nucleicos, glicólise, fermentação, ciclo
de Krebs, beta-oxidação, cadeia transportadora de elétrons, metabolismo
de carboidratos, lipídeos e proteínas
Bioquímica da digestão e absorção, glicólise, fermentação, ciclo de
Krebs, cadeia transportadora de elétrons, beta-oxidação, ciclo da ureia,
metabolismo de carboidratos, metabolismo do glicogênio, metabolismo
de proteínas, metabolismo de lipídeos, metabolismo do colesterol.
Estudo contextualizado da Anatomia Humana, onde são contemplados
os temas: nomenclatura, planos e eixos, posição anatômica, princípios
de construção e estudo teórico-prático dos sistemas nervoso, esquelético,
muscular, articular, cardiovascular, linfático e respiratório.
Teórica: Introdução ao ambiente hospitalar. Conteúdos teóricopráticos: Higiene pessoal; métodos de conforto e de medidas de
segurança; preparo do leito hospital; mecânica corporal; sondagem
nasogástrica e nasoentereal; cuidados com jejunostomia; cateterismo
vesical de alívio, demora e intermitente; cálculo de dosagem de
medicamentos; administração de medicamentos e os respectivos
cuidados de enfermagem. Feridas (tipos e condutas, suturas e tipos).
Coleta de material e preparo e acompanhamento do cliente para exames.
Preparo de corpo e abordagem familiar.
Prática: Cateterismo vesical de demora; Cateterismo Gástrico
(nasogástrico); administração de medicamentos
Teórica: Política Nacional de Atenção ás Urgências; Características
físicas das unidades de urgência e emergência (triagem); Noções de
atendimento pré-hospitalar; Reconhecimento de situações de
emergência com risco de morte, em ambiente extra-hospitalar,
observando escala de prioridades. Fundamentação clínica e intervenções
de enfermagem em situações de urgência e emergência: passos da
avaliação de emergência. Farmacologia aplicada à situações de
emergência. Escala de coma de Glasgow. Tipos de ferimentos. Etapas
para a manipulação de ferimentos. Intervenções de enfermagem ao
cliente com alterações clinicas. Intervenções de enfermagem ao cliente
com alterações cardiorespiratórias e circulatórias. Intervenções de
enfermagem ao cliente com alterações traumatológica. Intervenções de
enfermagem ao cliente com alterações cutâneas. Intervenções de
enfermagem ao cliente obstétrico. Afogamento. Suporte básico e
avançado de vida. Morte encefálica.

Fisiologia do Exercício
Lazer e Recreação

Anatomia Humana

Química Geral e Inorgânica
Processos Psicológicos Básicos
Filosofia Geral e Jurídica

História do Direito

Teoria da Pena

Direitos e Garantias Fundamentais

Prática: Intervenções de enfermagem ao cliente com alterações clinicas.
Intervenções de enfermagem ao cliente com alterações
cardiorespiratórias e circulatórias. Intervenções de enfermagem ao
cliente com alterações traumatológica. Intervenções de enfermagem ao
cliente com alterações cutâneas. Intervenções de enfermagem ao cliente
obstétrico. Suporte básico e avançado de vida.
Metabolismo e fontes energéticas no exercício físico
O lazer como fator de promoção de saúde e qualidade de vida; A
ludicidade na Educação Física; Planejamento, desenvolvimento e
avaliação das atividades recreativas; Políticas públicas destinadas ao
lazer no Brasil.
Estudo contextualizado da Anatomia Humana, onde são contemplados
os temas: nomenclatura, planos e eixos, posição anatômica e estudo
teórico-prático dos sistemas nervoso, esquelético, muscular,
cardiovascular, linfático, respiratório, digestório, endócrino, urinário e
reprodutor (masculino e feminino).
Tabela Periódica; Distribuição Eletrônica; Estrutura de Lewis;
Geometria Molecular.
Estados da consciência; Memória; Inteligência.
Elementos introdutórios da Filosofia. Introdução ao conceito. As teses
sobre o nascimento da Filosofia na Grécia antiga. O sábio e o filósofo,
os mitos e a filosofia: o advento do pensamento racional. O nascimento
da Filosofia e o advento da Polis. O problema da verdade: a palavra
eficaz e a palavra diálogo. Os Pré-Socráticos e a ordem natural (physis).
Os Sofistas e Sócrates: a ordem humana (nomos). Platão e Aristóteles: o
combate contra a opinião (doxa).
Elementos Históricos do Direito das Civilizações:1) – Introdução ao
novo paradigma da História Universal, 2) - Sociedades Arcaicas, 3) –
Instituições Jurídicas Helênicas, 4) – Sociedade Egípcia e
Mesopotâmica, 5) Sistema Romano-Germânico e Sistema AngloSaxônico – Instituições Jurídicas Romanas, 5) – O Direito Canônico
Medieval, 6) – Elementos históricos e jurídicos da Inquisição, 7) –
Aspectos históricos e institucionais do Descobrimento da América, 8) –
Fatores históricos introdutórios do Processo.
Das Penas e seus critérios de aplicação: conceito, espécies, aplicação e
individualização (circunstâncias judiciais e legais, causas especiais de
aumento e de diminuição). Suspensão condicional da pena. Livramento
Condicional. Medida de segurança. Ação Penal. Extinção da
punibilidade. Sistemas Prisionais. Estabelecimentos Penais. Tipos de
Pena. Regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade.
Remição. Livramento condicional. Assistência ao preso. Trabalho,
Direitos e Deveres. Suspensão condicional da pena - Anistia, indulto e
indulto individual. Cumprimento das Penas Restritivas de Direito.
Cumprimento da pena de multa. Medidas de segurança. Efeitos da
Condenação. Reabilitação. Ação Penal. Extinção da Punibilidade.
Os Direitos e Garantias Fundamentais. Princípios da legalidade, da
isonomia e devido processo legal. Direito de ação. Liberdade de
expressão, associação e reunião. Direito de privacidade e de
propriedade. Proteção ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa
julgada.2. Controle de Constitucionalidade. Supremacia da
Constituição. Controle Preventivo e Controle Repressivo. Controle
incidental (difuso ou concreto). O papel do Senado Federal. Controle por
via de ação (concentrado ou abstrato): ação direta de
inconstitucionalidade (genérica, por omissão e interventiva), ação
declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de
preceito fundamental. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 3.
As garantias constitucionais. As ações constitucionais. Habeas Corpus.
Habeas Data. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. Mandado
de Injunção. Ação Popular. Ação Civil Pública. 4. A ordem econômica
e financeira. 5. A ordem social.

Teoria Geral dos contratos e contratos em
espécie

Crimes em espécie I

Teoria Geral do Direito

Introdução ao estudo das relações contratuais: o contrato no CC Francês
de 1804 e na atualidade. Relações de consumo e contratos de adesão.
Princípios do direito contratual. Novas manifestações contratuais.
Classificação dos contratos: noção e consequências. Interpretação dos
contratos. Responsabilidade contratual, pré-contratual e pós-contratual.
Formação e modos de conclusão dos contratos: contrato preliminar.
Estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de terceiro e contrato
com pessoa a declarar. Extinção dos contratos: teoria da imprevisão e
lesão. Vícios redibitórios e Evicção. 1. Contratos em espécie: compra e
venda, troca, contrato estimatório, doação, locação residencial,
empréstimo, prestação de serviço, empreitada, depósito, mandato,
seguro, constituição de renda, jogo e aposta, fiança, transação e
compromisso. Dos atos unilaterais: promessa de recompensa, gestão de
negócios, pagamento indevido e enriquecimento sem causa.
Dos crimes contra a pessoa. Crimes contra o Patrimônio. Crimes contra
a propriedade imaterial. Crimes contra a Organização do Trabalho. Dos
crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos. Crimes
contra a dignidade sexual.
Direito: origem, significados e funções. A Ciência do Direito. O Direito
Natural. Direito subjetivo, objetivo e positivo. Fontes do Direito. Regras,
Leis e Normas jurídicas. Existência, validade e eficácia da Norma
Jurídica. Aplicação da Lei no Tempo e no Espaço. Relação Jurídica.
Sujeito de Direito e da Personalidade Jurídica. Direito e Moral. Zetética,
dogmatismo e dogmática jurídica. Ramos do Direito. Notas introdutórias
do direito numa concepção sistêmica. Direito posto e pressuposto. Dever
jurídico. Teoria da argumentação. Positivismo e Jus naturalismo.

Observações:
Modelo avaliativo
 Prova Teórica
O professor responsável pela disciplina avaliará o candidato em 02 etapas (duas)
obrigatórias:
1. Prova teórica discursiva e/ou objetiva valendo 10 (dez) pontos: questões acerca
do assunto já informado neste edital para todos os candidatos escritos;
2. Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) maior ou igual a 7,0 (sete) para o
candidato que obtiver nota maior ou igual a 7 (sete) na etapa anterior (prova
teórica);
 Prova Teórico/Prática
O professor responsável pela disciplina avaliará o candidato em 03 etapas (três)
obrigatórias:
Anatomia Humana
1. Prova teórica discursiva e/ou objetiva (dez pontos): questões acerca do assunto já
informado neste edital para todos os candidatos escritos;

2. Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) maior ou igual a 7,0 (sete) para o
candidato que obtiver nota maio ou igual a 7 (sete) na etapa anterior - Prova
Teórica;
3. Prova Prática: Para os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 na
etapa anterior - Prova Teórica.
Nesta etapa, o candidato deverá apresentar uma aula teórico-prática com duração
de 20 (vinte) minutos, sendo 15 (quinze) minutos para apresentação e 05 (cinco)
minutos para arguição, a realizar-se no Laboratório de Anatomia Humana da
Faculdade EESAP – Unidade II utilizando peças anatômicas sintéticas. O
assunto e horário serão sorteados com 24h de antecedência e não será permitida a
participação de demais acadêmicos, estando presente apenas o professor
orientador.
Semiologia e Semiotécnica I e Enfermagem em Urgência e Emergência.
1. Prova teórica discursiva e/ou objetiva (dez pontos): questões acerca do assunto
já informado neste edital para todos os candidatos escritos;
2. Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) maior ou igual a 7,0 (sete) para o
candidato que obtiver nota maio ou igual a 7 (sete) na etapa anterior - Prova
Teórica;
3. Prova Prática: Para os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0
na etapa anterior - Prova Teórica.
Nesta etapa, o candidato deverá realizar um Procedimento de Enfermagem
acerca do tema descrito neste edital, este será sorteado no momento da prova.
Para o desenvolvimento da atividade o candidato terá um tempo de duração
máximo de 30 minutos. Esta avaliação será realizada no Laboratório
Multidisciplinar de Práticas em Enfermagem da Faculdade EESAP –
Unidade I.

ANEXO III
PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 2021.1
FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO
DADOS DO CANDIDATO À MONITORIA
Matrícula:

CPF:

Nome completo:
Curso matriculado:

Período em curso:

E-mail:

Telefone:

Já foi monitor? ( ) Sim ( ) Não
Caso a Resposta seja afirmativa, informe:
Semestre: ___________
Disciplina: __________________________________________________
VAGA DE INTERESSE PARA MONITORIA
1ª OPÇÃO
Curso

Componente Curricular

Professor Orientador

Componente Curricular

Professor Orientador

2ª OPÇÃO
Curso

Estou ciente de que esta ficha se trata de uma de Pré-inscrição e a validação da
desta estará condicionada a conformidade da Resolução CEE n° 01/2016 e as orientações
expressas no Edital 2021.1.

________________________________
Assinatura do Candidato

________________________________
Local e data

