
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CONCURSO DE MONITORIA
                                                  VOLUNTÀRIA

O  Coordenador  do  Curso  de  Fisioterapia  da  Faculdade  R.  Sá,  no  uso  de  suas 
atribuições e de acordo com o Projeto de Monitoria, faz saber que estarão abertas no 
período  de  26/08/2013   a  29/08/2013 as  inscrições  para  o  processo  seletivo  de 
monitores, com atuação prevista para o 2° semestre de 2013.

DO CONCURSO:

 O concurso está  a cargo da Coordenação do Curso de Fisioterapia,  que tem a 
responsabilidade  de  planejar,  coordenar  e  supervisionar  o  Concurso  para 
Monitores, bem como a de divulgar todas as informações pertinentes.

 Concurso  para  monitores  está  aberto  para  alunos  que  estejam  regularmente 
matriculados desde o 2º período do curso e para as vagas relacionadas neste edital.

 Os resultados deste concurso serão válidos apenas para o preenchimento das vagas 
oferecidas para monitoria nos cursos de graduação do IESRSA no 2º semestre do 
ano letivo de 2013.

 O Processo Seletivo de Monitoria é regido pelo Regulamento de Monitoria que 
está disponível na Coordenação do Curso de Fisioterapia.

VAGAS E DISCIPLINAS:

 A Monitoria Voluntária terá a quantidade de vagas abaixo indicadas, o candidato 
receberá um certificado, tendo o mesmo validade de carga horária para atividades 
complementares.

 A escolha das disciplinas será feita pelo Coordenador do Curso de Fisioterapia em 
comum acordo com os gestores dos cursos.

As vagas destinadas ao concurso de Fisioterapia  estão distribuídas conforme o 
quadro abaixo:



Disciplina Turno Vagas
Anatomia Humana Tarde/Noite 1
Anatomia Funcional Tarde/Noite 2
Cito/Histo/Embriologia Tarde/Noite 1
Recursos Fisioterapêuticos I Tarde/Noite 1
Neuroanatomia Tarde/Noite 1

DA INSCRIÇÃO:
Somente  os  alunos  regularmente  matriculados  no  Curso  de  Fisioterapia  poderão 
concorrer as vagas da monitoria.

Local:  NAE .
Período: 26/08/2013  a 29/08/2013
Horário: das 14:00hs às 21:00hs.
Taxa: R$ 10,00 ( dez reais)

DA SELEÇÃO:DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
A seleção será realizada exigindo-se no mínimo,  que o candidato nunca tenha sido 
reprovado na disciplina que irá concorrer, bem como ter NOTA MINIMA DE 08 
(OITO) na disciplina que ira concorrer,   NOTA 08 (OITO) NA PROVA e média 
8 (OITO) no geral  para classificação

O processo seletivo será anunciado em edital divulgado nos murais informativos da 
Faculdade R.Sá e através da página da Instituição na Internet: 
www.faculdadersa.com.br. 

 A seleção será feita através de  prova teórico-prática, elaborada pelo Professor que 
ministra a disciplina, com nota máxima de 10 (dez),  pela média obtida pelo aluno na 
disciplina. Sendo somada a nota da prova da seleção com a média da disciplina, e 
dividido por dois, sendo selecionado o que obtiver a maior média. São critérios de 
desempate na seguinte ordem: 

• A maior nota na prova teórico-prática; 
• Maior média obtida na disciplina; 
• O aluno que tiver o maior rendimento de coeficiente escolar; 
• O aluno que estiver em período mais avançado; 
• Persistindo o empate, será selecionado o candidato que efetivou a inscrição em 

primeiro lugar. 



A banca seletiva será constituída pelo Coordenador do Curso de Fisioterapia e pelo 
Professor da disciplina passível de monitoria. 

Selecionados os monitores, caberá ao Coordenador do Curso de Fisioterapia divulgar 
a lista dos aprovados para o exercício das respectivas monitorias

DA PROVA:
Data: (Prova Escrita )  05 de Setembro de 2013 com 02 (duas) horas de duração a ser 
iniciada a partir das 18:00hs na Faculdade R Sá ( Laboratório de Fisioterapia-Prédio 
da Biblioteca) da Faculdade R . Sá.

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

 Resultados:  até o  dia   09 de Setembro de 2013, na Coordenação do Curso de 
Fisioterapia; no NAE e murais de divulgação da Faculdade R. Sá

DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO:

Os candidatos aptos serão convocados para assinatura do contrato no dia  10 de 
Setembro de 2013 às 18:00hs junto ao Coordenador do Curso de Fisioterapia, onde 
será  feita  uma reunião com os professores.  O Regulamento de Monitoria  é  parte 
integrante deste contrato. Um Termo de Compromisso  com cláusulas específicas será 
assinado pelos monitores voluntários, para a concretização do início da monitoria.

DISPOSITIVOS GERAIS:
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Fisioterapia.

Picos-PI, 22 de Agosto de 2013.
.

                        
 Virgínia Gonçalves Portela

  Coordenadora do Curso de Fisioterapia 
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