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EDITAL Nº 001 - PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA PROFESSOR-MONITOR NO 

PROJETO “CURSINHO DA INCLUSÃO SOCIAL”, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016. 
 

A Coordenação do Projeto “Cursinho da Inclusão Social”, da Universidade Federal do 

Maranhão, torna pública as inscrições para o preenchimento de vagas oferecidas no 

projeto Cursinho da Inclusão Social para admissão de professores-monitores, na forma 

deste Edital. 

Fruto da iniciativa de alunos dos diversos cursos de licenciatura da Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) o projeto será desenvolvido de forma coletiva e 

organizada pelo Diretório Acadêmico do Curso de Matemática (DAMAT), agregando 

parcerias de comunidades, setores da universidade, o poder público e privado local. O 

Projeto “Cursinho da Inclusão Social” é um cursinho pré-vestibular que visa colaborar 

no acesso ao ensino superior nas universidades públicas do nosso estado e ao mesmo 

tempo incentivando os professores-monitores num contato maior com o ensino e o 

trabalho em sala de aula. 

 

1. DOS CANDIDATOS 

1.1. Poderão inscrever-se ao exame de seleção de PROFESSOR - MONITOR para o 

projeto “Cursinho da Inclusão Social“, os graduandos e pós-graduandos da 

Universidade Federal do Maranhão, outras universidades e faculdades Particulares do 

estado. 

 
2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

2.1. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: 

a) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (cópia); 

b) Curriculum Vitae, acompanhado de documentos comprobatórios do que foi declarado 

no currículo, e produção intelectual; 

c) Ficha de Inscrição devidamente preenchida, sem rasuras (Anexo III ); 

d) Disponibilidade de horário para o exercício da monitoria (Anexo III ); 

e) Apresentação do Histórico Escolar atualizado; 

f) Termo de responsabilidade e compromisso (Anexo IV ); 
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3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições poderão ser efetuadas no período de 19 de Fevereiro a 26 de 

Fevereiro do corrente ano das 14h às 18h de segunda a sexta, na sala da coordenação 

do projeto que fica no DAMAT (Diretório Acadêmico de Matemática), localizado no 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, no térreo, Bloco 01, Sala 107. 

3.2. É vedado ao candidato concorrer à monitoria de duas ou mais áreas de 

conhecimento simultaneamente, o que causará sua eliminação de todos os processos em 

que estiver participando. 

3.3. Não serão aceitos como candidatos a monitores, alunos: 

 

 Que não estiverem regularmente matriculados no semestre atual na sua respectiva 

Instituição de Ensino Superior; 

 Que não tenham cursado a áreas de conhecimento para a qual estejam se 

candidatando; 

 Aqueles cuja situação escolar encontra-se com matrícula em caráter excepcional; 

 Que tenham sido dispensados, anteriormente, das funções de monitor por não 

apresentarem desempenho satisfatório; 

 Que já tenham exercido as funções de monitor por mais de 04 (quatro) anos, 

mesmo que não consecutivos. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. Será constituída, uma Comissão de Seleção Avaliativa, a quem competirá análise 

dos documentos apresentados pelos candidatos. 

4.2  A SELEÇÃO CONSTARÁ DE DUAS ETAPAS: 

4.2.1. A Primeira etapa (PRÉ-SELEÇÃO), que ocorrerá nos dias 29 de Fevereiro a 

01 de Março, consiste na análise da documentação entregue no ato da inscrição (item 

2). A lista dos aprovados será divulgada no dia 02 de Março no mural da sala do 

DAMAT, DEMAT, CCET, no perfil do projeto no Facebook e na página no DAMAT 

no Facebook. E será mencionando o local e o horário onde acontecerá a segunda etapa. 

Entraremos em contato com os aprovados então todo e qualquer contato será 

extremamente importante. 
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4.2.2. A Segunda etapa (PROVA PRÁTICA) ocorrerá nos dias 07 de Março. 

Consiste na avaliação em sala de aula dos que foram aprovados na primeira etapa do 

seletivo. Os candidatos terão apenas trinta minutos para explanar o tema sorteado no 

dia (para conferir os temas de aulas sugeridos para cada área, ver o ANEXO V). A 

ordem de explanação será em ordem de aprovação e os temas, sorteados. 

4.2.3. Na avaliação do candidato na segunda etapa serão observados os seguintes aspectos: 

a) Domínio de Conteúdo/ Área..................................... de  0 a 4 pontos 

b) Didática em Sala....................................................... de  0 a 3 pontos 

c) Organização da aula e seus componentes................ de  0 a 2 pontos 

d) Inovação................................................................... de  0 a 1 pontos 

 

5. DO RESULTADO 

A divulgação do resultado será no dia 09 de Março de 2016 no mural do DAMAT, do 

DEMAT, do CCET, no site da UFMA e na página do Cursinho e do DAMAT no 

Facebook. 

5.1. A nota de cada examinador corresponderá à soma dos pontos atribuídos a cada um 

dos aspectos expressos no item anterior. 

5.2. A nota final será a média aritmética simples das notas dos examinadores. 

5.3. Será eliminado o candidato cuja nota final for inferior a 6, 0 (seis). 

 
6. DAS VAGAS 

Ficam estabelecidas, para a seleção de Professores- Monitores 2016, 18 vagas de 

monitorias relativas aos diferentes Cursos de Graduação. As vagas são destinadas 

conforme as necessidades. 

6.1. As vagas para distribuição de professor-monitor são as que constam do Anexo I. 

6.2. A distribuição dos selecionados será feita, no prazo de validade da seleção, na 

medida das necessidades do Cursinho da Inclusão Social e respeitada a ordem de 

classificação. 

6.3. O prazo do seletivo será definido de acordo com a necessidade das atividades. 

6.4. Preenchidas as vagas, os demais candidatos classificados poderão ser convocados 

para lecionar disciplinas de outras áreas afins, no interesse do Cursinho da Inclusão 

Social, respeitadas a afinidade e a ordem de classificação ou serem colocados como 

reserva. 
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6.5. A discordância do candidato com a convocação de que trata o item anterior autoriza 

o Cursinho da Inclusão Social a convocar, para distribuição imediata, o que o seguir 

na ordem de classificação. 

 

7. DAS FUNÇÕES DO MONITOR 

7.1. São atribuições do monitor: 

 

 Elaboração, execução e avaliação dos planos de ensino da disciplina; 

 Atribuir notas em trabalhos e provas de alunos. 

 Desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho definido pelo Cursinho 

da Inclusão Social em conjunto com a Coordenação, sob sua orientação e 

supervisão; 

 Cumprir os horários pré-estabelecidos para os plantões de monitoria, que 

deverão ser de 04 horas semanais; 

 Estar disponível para orientar os colegas na execução de trabalhos e auxiliá-los 

nas dúvidas, nos horários de plantão; 

 Afixar junto à coordenação seus horários de plantão; 

 Apresentar ficha ponto de monitoria (Anexo II), devidamente preenchida e 

assinada até o último dia útil de cada mês na Coordenação à qual está vinculado; 

 Colaborar com a integração entre os alunos e o professor da unidade curricular. 

7.2. É vedado ao monitor: 

 Ser substituído por outro monitor na regência de aulas sem informações antecipadas; 

 Exercer a monitoria no seu horário de aula; 

 
8. DO INÍCIO E DURAÇÃO DAS ATIVIDADES: 

8.1. As aulas começarão no dia 21 de Março de 2016 com término alguns dias antes do 

ENEM e após será feita a revisão para a prova do Vestibular Tradicional da UEMA. 

8.2. Haverá ao decorrer do projeto os Simulados do Enem (data a ser definida), Plantões 

e oficinas de Redação (datas a serem definidas). 

9. DA CARGA HORÁRIA: 

A carga horária para monitoria é de 04 (quatro) horas semanais a serem cumpridas em 

local definido pela Coordenação do Cursinho da Inclusão Social, estando sujeito a 

plantões extras a combinar. 
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10. DA CERTIFICAÇÃO 

10.1.  Os monitores receberão somente certificação com carga horária total de 70 horas. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

11.1. O ato de inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação totais dos 

critérios e regras estabelecidas neste Edital, dos quais não poderá alegar 

desconhecimento; 

11.2. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do 

Cursinho da Inclusão Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís - MA, 16 de Fevereiro de 2016. 
Wanderlan Sousa 

Coordenador Geral do Projeto Cursinho da Inclusão Social 
Informações: 

(98) 98109-6126 / 98800-4021 / 98214-8688 / 98117-0134 
cursinho.inclusao.social@hotmail.com 

mailto:cursinho.inclusao.social@hotmail.com
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Anexo I 
 

ÁREAS DO CONHECIMENTO CURSOS DE GRADUAÇÃO DAS VAGAS 
Linguagem, Códigos e suas Tecnologias 

GRAMÁTICA Letras 02 VAGAS 

REDAÇÃO Letras e Comunicação Social; 01 VAGAS 

CONHECIMENTOS DE LITERATURA História e Letras 02 VAGAS 

CONHECIMENTOS DE INGLÊS Letras- Inglês, Turismo e 
Hotelaria; 

02 VAGA 

CONHECIMENTOS DE ARTES Artes Visuais, História e Teatro. 02 VAGAS 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

CONHECIMENTOS DE BIOLOGIA Biologia, Oceanografia, Medicina, 
Odontologia, Farmácia, 
Enfermagem; 

01 VAGAS 

CONHECIMENTOS DE FÍSICA Física, Matemática, Engenharia 
Elétrica e Bacharelado 
Interdisciplinar em C&T. 

02 VAGAS 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA Matemática, Física, Ciências da 
Computação, Bacharelado 
Interdisciplinar em C&T, 
Engenharia Elétrica. 

01 VAGAS 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 

CONHECIMENTOS DE FILOSOFIA Filosofia, Ciências Sociais, 
Serviço Social; 

01 VAGAS 

CONHECIMENTOS DE HISTÓRIA História, Estudos Africanos e 
Afro-Brasileiros 

01 VAGAS 

CONHECIMENTOS DE SOCIOLOGIA Ciências Sociais e Serviço Social 02 VAGAS 

ATUALIDADES Cursos de Bacharelados e 
Licenciaturas 

01 VAGA 

 
 
 
 

 TOTAL DE VAGAS: 18 VAGAS 
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Anexo II 
 

FICHA PONTO DE MONITORIA 
 

Nome do professor (a): ________________________________________________________ 

Local de Trabalho:________________________Mês:________________________________ 

 

DATA ENTRADA SAÍDA ASSINATURA 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    
 

 

 

INFORMAR Nº de faltas: Nº de dias de trabalho no próximo mês:   
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Anexo III 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

CURSO:    
 

DADOS PESSOAIS 
Nome     

RG  CPF  Semestre  Período___ 

Endereço:       
 

Cidade: 
Telefone: 

 

/ Telefone: 
CEP:  

/ Email: 
Telefone: 

   

 
 

DADOS DA MONITORIA 
Monitoria Pretendida (Área do Conhecimento) 

 

 

 

 

 

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO 

(Entre 17h50min as 21h30min) 

2ª feira das: às: 

3ª feira das: às: 

4ª feira das: às: 

5ª feira das: às: 

6ª feira das: às: 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís - MA,  de  de _____ 

 

 
Assinatura do (a) Discente 
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Anexo IV 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 

 

 

 Eu, ___________________________________________________, aluno(a) 

regularmente matriculado(a) no semestre______ do Curso de 

______________________________ na Instituição de Ensino 

Superior________________________________________________ com a matricula de 

nº _____________________, comprometo-me a bem desempenhar as funções de 

monitor seguindo as normas constantes neste termo e no regulamento de Monitoria. 

 

Nesta data comprometo-me a: 

 

• Estar regularmente matriculado (a), com situação regularizada junto ao Departamento 

Acadêmico da minha Universidade; 

• Realizar as atividades e plantões obedecendo ao número de horas aprovado pela 

Coordenação do projeto Cursinho da Inclusão Social; 

• Preencher corretamente a Ficha de Ponto de Monitoria e entregá-la até o último dia 

útil de cada mês a Coordenação; 

• Entregar os horários de plantão à Coordenação para serem afixados nos murais 

disponíveis aos alunos; 

• Ministrar aulas, corrigir trabalhos ou provas e observar atentamente a frequência dos 

alunos, além de auxiliar os alunos em plantões; 

 

Declaro estar ciente que, ao infringir qualquer uma das normas constantes neste termo 

ou no Regulamento de Monitoria, poderei ser automaticamente desligado (a) de minhas 

funções sem prévio aviso. 

 
 
 
 

 

 

São Luís - MA,  ___de  de 20   

 

 

 

 

 

 
Assinatura do Monitor (a) 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PROJETO “Cursinho da Inclusão Social”  

 

Anexo V 
TEMAS DE AULA SUGERIDOS PARA CADA ÁREA. 

ÁREAS DO CONHECIMENTO  
Linguagem, Códigos e suas Tecnologias 

GRAMÁTICA 1) Novo Acordo Ortográfico: acentuação 
2) Concordância verbal e nominal 
3) Regência verbal 

REDAÇÃO 1) Coerência e Coesão 
2) Gêneros e Tipos Textuais: Dissertativo – Argumentativo 

CONHECIMENTOS DE LITERATURA 1) Trovadorismo 
2) Realismo e Naturalismo 
3) Modernismo 

CONHECIMENTOS DE INGLÊS 1) Simple Past e Past Continuous 
2) Future Perfect e Future Continuous 
3) Modal Verbs 

CONHECIMENTOS DE ARTES 1) História da Arte 
2) Barroco no Brasil 
3) Arte Contemporânea Brasileira 

 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

CONHECIMENTOS DE BIOLOGIA 1) Química da célula 
2) Procariontes: morfologia e reprodução 
3) Segunda Lei de Mendel 

CONHECIMENTOS DE FÍSICA 1) As Leis de Newton 
2) Conceitos iniciais de ondulatória 
3) Eletricidade 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 1) Funções: noção intuitiva 
2) Juros simples e composto. 
3) Geometria Analítica 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 

CONHECIMENTOS DE FILOSOFIA 1) Filósofos: Sócrates, Platão e Aristóteles 
2) Introdução ao empirismo e ao criticismo 
3) Filosofia e Ciência 

CONHECIMENTOS DE HISTÓRIA 1) Grécia e Roma 
2) Revolução Francesa 
3) Ditadura Militar 

CONHECIMENTOS DE SOCIOLOGIA 1) Estrutura Social e Desigualdades sociais 
2) Etnocentrismo 
3) Poder, Política e Ideologia 

ATUALIDADES 1)  Aedes Aegypti mosquito transmissor do ZICA VIRUS 
2)  Crise Financeira Brasileira 
3)  Impeachemant de Dilma 

 

Obs.: O tema para prova prática será sorteado no dia. É indicado ao candidato estudar os três  temas. 
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Anexo VI 

TERMO DE DESLIGAMENTO 
 

Eu,__________________________________________________, aluno(a) 

regularmente matriculado(a) no semestre______ do Curso de 

______________________________ na Instituição de Ensino 

Superior________________________________________________ com a matricula de 

nº _____________________, por este termo oficializo o meu desligamento   da função 

de professor (a) – monitor (a) do projeto “Cursinho da Inclusão Social”, tendo firmado 

termo de responsabilidade e compromisso na data de  ______/______/  . 

 

Estou ciente de que o desligamento da função de monitor implicará no cancelamento 
do benefício do certificado. 

 
 
 

São Luís - MA,  de  de 20   

 

 

 

 

 
 

Assinatura do Monitor (a) 


