Edital do Processo de Seleção para Ingresso no
Programa de Monitoria – 2020
A Faculdade Quirinópolis - FAQUI torna público o processo de SELEÇÃO para o programa
de monitoria 2020, com a finalidade de preenchimento das vagas para monitores bolsistas e
voluntários, em um total de 2 (dois) monitores e 2 (dois) suplentes, referente ao curso de
Biomedicina.
1.

Requisitos para inscrição dos candidatos no processo seletivo para monitoria:
1.1 Estar regularmente matriculado na FAQUI;
1.2 Ter cursado as disciplinas Anatomia I e II em que atuará como monitor;
1.3 Ter obtido média final igual ou superior a 7,5 (sete e meio) na disciplina em que atuará
como monitor;
1.4 Não ter reprovação em qualquer disciplina do Curso;
1.5 Não estar exercendo qualquer monitoria em outras disciplinas;
1.6 Ter disponibilidade de tempo compatível com os horários da monitoria para o
cumprimento da função.

2.

As inscrições:
2.1 As inscrições serão feitas entre os dias 20 e 26 de março de 2020, junto a Coordenação
do Curso de Biomedicina, no período das 19h30 às 22h;
2.2 Documentos necessários para a inscrição:
2.2.1

Comprovante de matrícula (Emitido pela secretaria da FAQUI);

2.2.2

Cópia do documento de identidade;

2.2.3

Comprovante de endereço.
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3.

O Processo seletivo:
3.1 O candidato será submetido a uma avaliação teórica com questões objetivas;
3.2 Após a aprovação, o candidato será selecionado para avaliação prática e expositiva do
conteúdo referente à disciplina escolhida;
3.2.1

O tema para a avaliação prática e expositiva está a critério da comissão

responsável pelo processo seletivo;
3.2.2

O candidato (a) será informado do tema após a confirmação da aprovação;

3.3 Ao final o candidato será submetido a uma entrevista com a comissão responsável
pelo processo seletivo.
4.

Para aprovação na seleção os acadêmicos inscritos deverão:
4.1 Obter, na prova teórica e na prova prática, nota igual ou superior a 70% da avaliação
(setenta por cento);
4.2 Participar da entrevista com a comissão responsável pelo processo seletivo;
4.3 Na ausência de candidatos inscritos para seleção de monitoria ou em caso de
reprovação de todos os candidatos caberá ao Coordenador do Curso de Biomedicina o
recrutamento de outros acadêmicos.

5.

Datas das provas:
5.1 A prova teórica será aplicada no dia 02/03/2020, com início às 19h e término às 21h,
nas dependências do Laboratório de Anatomia Humana da Faculdade Quirinópolis;
5.1.1

Os resultados da prova teórica serão divulgados no dia 03/03/2020;

5.2 A prova prática será no dia 03/03/2020 com início às 19h nas dependências do
Laboratório de Anatomia Humana da Faculdade Quirinópolis;
5.2.1

O tema da prova prática será divulgado ao término da prova teórica;

5.2.2

O chamamento da prova prática será em ordem alfabética.
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6.

Conteúdo específico da prova para monitoria em Anatomia:
6.1 Os conteúdos exigidos para as avaliações serão os conteúdos ministrados pelos
professores nas disciplinas de Anatomia Humana I e II;
6.1.1

Anatomia Humana I: Introdução e divisão da Anatomia. Conceito e divisão da

Anatomia. Posições anatômicas, planos e eixos do corpo humano, princípios de
construção. Postura e locomoção. Nomenclatura anatômica. Osteologia e Artrologia;
Miologia;
6.1.2

Anatomia Humana II: Estudo das estruturas anatômicas internas do corpo

humano. Estruturas biológicas do ser humano. Sistema Respiratório, Digestivo,
Cardiovascular, Nervoso, Urogenital, Endócrino, Sensorial e Tegumentar.
7.

Da Contrapartida:
7.1 Além de ser oportunizado ao acadêmico aprofundamento teórico e prático dos temas
associados à disciplina, a Faculdade Quirinópolis oferecerá ao monitor, durante o período
da monitoria, desconto equivalente a 30% (trinta por cento) nas mensalidades subsequentes
à data da divulgação do resultado deste processo seletivo.
Quirinópolis, 20 de fevereiro de 2020.

______________________________________
Anésia Ferreira dos Santos
Diretora Geral
Faculdade Quirinópolis

_____________________________________
Taciane Carpini
Coordenadora do Curso de Biomedicina
Faculdade Quirinópolis
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