
 

   

EDITAL Nº 024/2019 DE SELEÇÃO PARA MONITORIA DOS CURSOS DA SAÚDE 

A FASETE – Faculdade Sete de Setembro, por este edital e em conformidade com o seu Regimento e com o 

disposto no seu Manual de Monitoria, torna público aos alunos do Curso de Bacharelado em Biomedicina da 

FASETE o processo seletivo para monitoria das seguintes disciplinas: Estágio Supervisionado em Atividades 

Biomédicas I, Bioquímica Clínica e Parasitologia Clínica. 

 

1. DA MONITORIA 

A presente seleção destina-se ao preenchimento de vagas para monitores voluntários de cada uma das seguintes 

disciplinas: Estágio Supervisionado em Atividades Biomédicas I (04 vagas), Bioquímica Clínica (02 vagas) e 

Parasitologia Clínica (03 vagas). 

1.2   Com exceção da disciplina de Estágio Supervisionado em Atividades Biomédicas I, o monitor deverá 

cumprir com uma carga horária mínima de 10 (dez) horas semanais, distribuídas de segunda a sexta, das 

13:00 às 17:30 ou das 18h30min às 22h50min, conforme o horário das respectivas disciplinas e dias das 

mesmas. 

1.3 A disciplina de Estágio Supervisionado em Atividades Biomédicas I exige carga horária semanal mínima 

de 20 (vinte) horas e o horário será das 7h às 12h e das 13h às 18h, durante as terças, quartas e quintas 

feiras. Nestes horários o monitor será supervisionado pela Biomédica responsável pelo Laboratório Escola 

da FASETE e acompanhado(a) pelos professores da disciplina de Estágio Supervisionado em Atividades 

Biomédicas I. Quando convocados(as) pelos professores da disciplina, os monitores deverão comparecer 

às aulas para auxiliar nas atividades acadêmicas em sala de aula ou no laboratório escola. 

1.4 A monitoria far-se-á por 01 (um) semestre letivo podendo ser renovada por mais 01 (um) semestre letivo 

e não implicará em vínculo empregatício; 

1.5 O monitor será responsável pela organização, zelo e limpeza dos equipamentos, além da reserva dos 

mesmos e dos espaços para as aulas práticas dos cursos da área da saúde; 

1.6 O monitor poderá ser requerido a prestar monitoria fora do Laboratório Escola ou sala de aula desta IES, 

quando for solicitado pela coordenação do curso, no intuito de realizar atividades de extensão ligadas à 

mesma área da monitoria. 

 

1. DOS REQUISITOS 

2.1. Poderão se candidatar à vaga de monitor os alunos devidamente matriculados nos turnos vespertino ou 

noturno do Curso de Bacharelado em Biomedicina desta IES – Instituição de Ensino Superior, desde que 

preencham os requisitos a seguir: 



 

2.1.1. Tenham sido aprovados nas disciplinas pré-requisito para a disciplina pleiteada e estejam regularmente 

matriculados ou já aprovados na disciplina para a qual concorre.  

2.1.2. Tenham coeficiente de rendimento mínimo de 7,0 (sete) pontos no Curso; 

2.1.3. Não estejam respondendo à processo disciplinar; 

2.1.4. Estejam em dia com o pagamento das mensalidades e com a biblioteca; 

2.1.5. Não estejam em litígio com a Instituição; 

2.1.6. Apresentem disponibilidade para o exercício da função, sem interferência nas suas atividades 

curriculares regulares. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições ocorrerão do dia 70/03/2019 ao dia 12/03/2019, das 13h às 16h e das 18h30min às 21h 

horas na secretaria do curso de Biomedicina desta IES; 

3.2 No ato da inscrição os candidatos deverão entregar currículo, cópia do histórico escolar e preencher o 

formulário específico disponibilizado pela Coordenação na secretaria do curso. 

 

3. DA SELEÇÃO DE MONITOR 

3.1. A seleção dos candidatos será compreendida de análise curricular, prova escrita e entrevista; 

3.2. A análise curricular e a prova escrita terão caráter eliminatório, enquanto que a entrevista terá caráter 

classificatório; 

3.3. A prova escrita será realizada no dia 13 de março de 2019, às 14h, com duração de 02(duas) horas e 

constará de 10 questões distribuídas entre objetivas e dissertativas; 

3.4.  Os candidatos selecionados na prova escrita serão convocados pela coordenação para a entrevista, que 

ocorrerá no dia 14 de março de 2019, às 14h, na sala da coordenação da FASETE. Será considerado aprovado 

o candidato que alcançar média igual ou superior a 7,0 (sete) no computo geral do processo seletivo. O 

preenchimento das vagas se fará mediante a ordem de classificação.  

3.5. Serão eliminados da seleção os candidatos que não cumprirem com todos os requisitos descritos no 

item 2 deste edital, bem como, os que não comparecerem a qualquer etapa de seleção no dia, horário e local 

determinados. 

 

4. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA SELEÇÃO DE MONITORIA DE CADA DISCIPLINA 

E SUAS RESPECTIVAS BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. BIOQUÍMICA CLÍNICA: 



 

 Professor: Ilton Palmeira 

 Quantidade de monitores: 02 monitores. 

 Conteúdo Programático: 

o Metabolismo de glicose; 

o Classificação do diabetes; 

o Interpretação do sumário de urina. 

o Metabolismo das lipoproteínas 

o Marcadores de função cardíaca e pancreática; 

o Hormônios de interesse clínico; 

 

 Bibliografia sugerida:  

o Motta,Valter T, Bioquímica Clínica para o Laboratório - Princípios e Interpretações - 5ª Ed. 2009. 

o Di Lorenzo,Marjorie Schaub; Strasinger,Susan King,  Urinálise e Fluidos Corporais - 5ª Ed. 2009. 

o HENRY, John Bernard, Diagnósticos Clínicos e Tratamento Por Métodos Laboratoriais - 21ª Ed. 2012. 

 

4.2. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ATIVIDADES BIOMÉDICAS I: 

 Professor(a): Shyrley/Ilton 

 Quantidade de monitores: 04 monitores. 

 Conteúdo Programático: 

o Anemias; 

o Interpretação do hemograma;  

o Fisiopatogenia das leucemias; 

o Morfologia hematológica; 

o Fisiopatologia renal e interpretação do sumário de urina; 

o Noções básicas de bioquímica clínica. 

 Bibliografia sugerida:  

o A. V. Hoffbrand,P. A. H.; Moss, J. E. Pettit,  Fundamentos Em Hematologia - 6ª Ed. 2013.  

o Di Lorenzo,Marjorie Schaub; Strasinger,Susan King,  Urinálise e Fluidos Corporais - 5ª Ed. 2009. 

o HENRY, John Bernard, Diagnósticos Clínicos e Tratamento Por Métodos Laboratoriais - 21ª Ed. 2012. 

 

4.3. PARASITOLOGIA CLÍNICA: 

 Professor(a): Isabela Farias 

 Quantidade de monitores: 03 monitores. 

 Conteúdo Programático: 

o  Enteroparasitas 

o  Técnicas de exames parasitológicos de fezes 



 

o  Leishmaniose 

o  Strongyloides stercoralis 

    o  Diagnóstico de parasitoses por ELISA 

o  Entamoeba histolytica 

o  Esquistossomose 

o  Artrópodes como vetores 

o  Doença de Chagas 

o Bibliografia sugerida: 

o  CIMERMAN, B. Parasitologia Humana e seus Fundamentos Gerais. São Paulo: Atheneu, 2010. 

o  NEVES, David Pereira et. al. Parasitologia Humana. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011. 

o  REY, Luis. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos ocidentais. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

 

5. DO RESULTADO 

5.1. O resultado da seleção será divulgado no dia 18 de março de 2019, por meio de edital publicado nos 

murais e no site institucional; 

5.2. Para fins acadêmicos e administrativos, o candidato selecionado deverá comparecer à Secretaria da 

Coordenação entre os dias 20/03/2019, das 13h às 16h e das 18h30min às 21h para assinar o termo de 

compromisso da monitoria; 

5.3. Em caso de não comparecimento do mesmo, será convocado o candidato seguinte na ordem de 

classificação; 

5.4. O não comparecimento do candidato selecionado implica na sua desistência do processo seletivo e na 

perda dos seus direitos à vaga pleiteada. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Para efeito de emissão de certificado, o monitor deverá ter cumprido com o mínimo de 75% do 

programa e apresentado relatório da monitoria;  

6.2. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão avaliadas pela Coordenação do 

Curso de Biomedicina, em grau de recurso, pela Direção Acadêmica, considerando o Regimento da Instituição 

e o seu Manual de Monitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaria Geral da Faculdade Sete de Setembro, 

Em Paulo Afonso, 01 de março 2019. 

 

 

Visto. De acordo. Publique-se.  

 

 

 

 

 

 

                Prof. MSc. Ilton Palmeira Silva 
Coordenador do Curso de Bacharelado em Biomedicina 

 

 


