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RETIFICAÇÃO – 16/09/2020 

SELEÇÃO DE MONITOR(A) PARA PERÍODO SUPLEMENTAR REMOTO -  

DISCIPLINA DE BIOQUÍMICA GERAL - GDQF0006 – 2020.1 

 

Edital de seleção de monitor bolsista (duas vagas) para a disciplina de Bioquímica Geral 

– GDQF0006, do Departamento de Química e Física – DQF, do Centro de Ciências 

Agrárias – CCA, no âmbito do Programa de Monitoria para o Ensino Remoto, conforme 

o Edital CPPA/PRG/UFPB n° 018/2020. 

 

Devido à ausência de inscrições de alunos do Curso de Ciências Biológicas, para a 

seleção de monitoria, a Coordenadora de Monitoria Remota informou a possibilidade 

de equivalência dos conteúdos das disciplinas. Portanto, a seleção de monitoria para a 

disciplina de Bioquímica Geral será validada também para alunos que cursaram 

disciplina com conteúdo equivalente. No ato da inscrição, o Departamento de Química 

e Física – DQF/CCA/UFPB irá atestar a equivalência dos conteúdos. 

 

INSCRIÇÃO 

 

Os candidatos devem enviar e-mail para a professora 

elizabeth.almeidalafayette@cca.ufpb.br, até o dia 17/09/2020, ás 20h, com solicitação da 

inscrição (Ficha de Inscrição – Anexo I) para MONITORIA DE BIOQUÍMICA GERAL 

– GDQF0006, com os seguintes documentos: 

- Ficha de Inscrição (Anexo I); 

- Cópia de Identidade e CPF; 

- Certificado do Curso Preparatório para o Uso de Tecnologias Digitais no Ensino Remoto 

para discentes, oferecido pela SEAD/PRG/UFPB. 

  

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

 

a) 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). 
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b) Possuir conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais de 

comunicação e informação; 

 

c) 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. 

 

d) 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: 

 

 

SELEÇÃO 

 

 A seleção ocorrerá no dia 18/09/2020, no horário da manhã, através de 

questionário enviado por e-mail aos candidatos. O questionário deverá ser respondido de 

forma “manuscrita”, com caneta e enviado em arquivo .pdf. O tempo de envio do 

questionário com a resposta será especificado no momento da seleção, por e-mail. 

 A divulgação do resultado será através de e-mail, com as especificações dos 

documentos descritos no Edital CPPA/PRG/UFPB n° 018/2020. 

 

 

Profa. Dra. Elizabeth Almeida Lafayette 

Mat. Siape 2340001 

DQF/CCA/UFPB 
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Anexo I - Ficha de inscrição 

 

 

SELEÇÃO DE MONITOR(A) PARA PERÍODO SUPLEMENTAR REMOTO -  

DISCIPLINA DE BIOQUÍMICA GERAL - GDQF0006 – 2020.1 

 

 

Nome: 

Nº matrícula  

Disciplina objeto da monitoria:  

Endereço: 

 

Bairro: CEP: 

Cidade: 

Telefone: Celular: 

E-mail: 

Curso:  Período: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


