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PROGRAMA DE MONITORIA PARA O ENSINO REMOTO  

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITOR 01/2020  –   DISCIPLINA  
BIOQUÍMICA - GDQF0004 

 
A professora SILVANDA DE MELO SILVA, ministrante da disciplina BIOQUÍMICA código 

GDQF0004 do Centro de Ciências Agrárias, Campus II, torna público o edital para o processo de 

seleção de 2 monitores bolsistas para a disciplina BIOQUÍMICA para o Programa de Monitoria 

para o Ensino Remoto, regulamentado pelo Edital PRG/CPPA 18/2020. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 Cada monitor de ensino remoto desempenhará suas atribuições sob a orientação de um 

professor e será responsável por prestar apoio didático e tecnológico aos discentes, durante a 

execução das atividades didáticas remotas dos componentes curriculares ministrados, enquanto 

vigorarem as restrições para o desenvolvimento de aulas presenciais, em função da pandemia 

provocada pelo Coronavírus, que atendam às normas estabelecidas no Edital 18/2020, no 

período de setembro a dezembro de 2020. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

2.1 São requisitos para o aluno se candidatar a uma vaga a monitor bolsista do Programa de 

Monitoria para o Ensino Remoto: 

 

2.1.1 Ter concluído e recebido, pelo menos, um certificado do Curso Preparatório para o Uso de 

Tecnologias Digitais no Ensino Remoto para discentes oferecido pela SEAD/PRG/UFPB; 

 2.1.2 Ter concluído e sido aprovados com média igual ou acima de 7,0 (sete) no componente 

curricular para o qual deseja realizar a seleção; 

2.1.3 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades de monitoria; 

2.1.4 Possuir conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais de 

comunicação e informação; 

 

2.2 Os interessados deverão formalizar o pedido de inscrição até as 17h:59 min de 15/09/2020, 

mediante envio de documentos para o seguinte e-mail: silvanda.silva@academico.ufpb.br 

(Colocar no título do e-mail: Inscrição para seleção de monitor em Bioquímica). 

 

2.3 Os documentos a serem enviados para inscrição serão os seguintes: 
 

a) Ficha de Inscrição (anexo II deste Edital); 

       b)   Histórico escolar da graduação atualizado (disponível no SIGAA); 
       c)   Certificado (s) de conclusão do Curso Preparatório para o Uso de Tecnologias Digitais 
             no Ensino Remoto oferecido pela SEAD/UFPB; 
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3 DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO  

 

3.1 Para concorrer a vaga de monitor, o candidato deve ter sido APROVADO na disciplina de mesmo 

código com média igual ou superior a 7,0 (sete).  

 3.2 Possuir conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais de comunicação e 

informação;  

 3.3 O candidato só será classificado mediante a comprovação de que realizou no mínimo 1 módulo do 

Curso Preparatório para o Uso de Tecnologias Digitais no Ensino Remoto para discentes oferecido pela 

SEAD/PRG/UFPB, por meio da apresentação de certificado.  

 3.4 Os candidatos inscritos deverão ser classificados de acordo com a ordem decrescente da média 

ponderada (M) entre a nota obtida na prova de seleção (N1), a nota obtida no componente curricular 

(N2) e o Coeficiente de Rendimento Escolar (C), com pesos 3, 2 e 1, respectivamente, calculada 

conforme a seguinte expressão:   

  

4  DA SELEÇÃO  

  

4.1 A seleção ocorrerá no dia 17/09/2020, por vídeo conferência, através de entrevista com os 

candidatos. Na entrevista, o candidato será arguido sobre sua habilidade para oferecer monitoria 

on line e seu domínio do conteúdo (Conteúdo da Avaliação: Enzimas e Cinética Enzimática, 

Metabolismo, Glicólise, Ciclo de Krebs e Cadeia Transportadora de Eletrons, Fotossíntese). 

O link para a entrevista será enviado a cada inscrito por e-mail, a partir das 13 hs:30 min. 

 

Areia, 11 de setembro de 2020 

 

 

Profa. Dra. Silvanda de Melo Silva 

Mat. Siape 338246 DQF/CCA/UFPB  

 

Anexo I – Cronograma 

5 CRONOGRAMA 

11 a 15/09/2020 Publicação do edital e inscrição dos candidatos 

15/09/2020 Divulgação das inscrições deferidas/indeferidas 

17/09/2020 Processo seletivo /classificação dos inscritos 

17/09/2020 Divulgação do resultado do processo seletivo 

18/09/2020 Pedido de recurso do resultado do processo seletivo 

19/09/2020 Divulgação do resultado do recurso do processo seletivo 

Até 20/09/2020 Envio pelo professor orientador dos documentos do monitor 

selecionado e do contrato assinado digitalmente pelo monitor. 
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Anexo II - Ficha de Inscrição  

 

SELEÇÃO DE MONITOR(A) PARA PERÍODO SUPLEMENTAR REMOTO - 

DISCIPLINA DE BIOQUÍMICA – GDQF0004 – 2020.1 

 

  

Nome:  

Nº de matrícula: 

Disciplina objeto da monitoria: 

Endereço:  

 

Bairro: CEP: 

Cidade:  

Telefone:  Celular:  

RG: CPF:  

E-mail:  

Curso:   Período:  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


