
 
 
 
 

EDITAL Nº 09/18 
 

Processo Seletivo para Monitoria Voluntária de 
disciplinas 

 
O Diretor da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, Professor JOSÉ MARCONDES MACEDO 
LANDIM no uso de suas atribuições regimentais e considerando as demais legislações 
pertinentes, torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de Seleção para 
Monitores Voluntários (sem remuneração) de disciplinas para os semestres de 2018.1 e 
2018.2. 
  
1. DO OBJETO 
O objeto do presente Edital é a abertura de processo de seleção de Monitoria Voluntária 
(sem remuneração), decorrentes das políticas de facilidades e oportunidades oferecidas 
aos discentes, para os alunos matriculados na Faculdade de Juazeiro do Norte. 
 
2. DO CURSO, DAS DISCIPLINAS E DAS VAGAS. 
 

CURSO DISCIPLINA VAGAS 

Nutrição Anatomia Humana 02 

Nutrição Saúde Coletiva 02 

Farmácia Química orgânica II 01 

Farmácia Políticas de saúde 01 

Enfermagem Semiologia e Semeiotécnica 02 

Enfermagem Anatomia Humana 02 

Arquitetura e Urbanismo DAC II 01 

Arquitetura e Urbanismo Comunicação Visual 01 

Arquitetura e Urbanismo TER I 01 

Arquitetura e Urbanismo TER II 01 

 
  
3 - DA INSCRIÇÃO 

 Período: 07 a 09 de março de 2018 
 Local: Secretarias de Cursos 

 
 
4 - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 Ser aluno regularmente matriculado no curso de seleção para monitoria; 
 Ter cursado com aprovação as disciplinas de inscrição para a monitoria; 
 Cada aluno só poderá concorrer a uma monitoria. 



 
 

5 - DA SELEÇÃO 
a) Os alunos serão selecionados mediante processo de seleção a ser realizado no dia 13 de 

março de 2018; 
b) A seleção será feita através de concurso aberto e a classificação do monitor deverá se 

basear na pontuação obtida a partir de: 
.    Análise do histórico escolar; 
. Avaliação da disciplina para a qual pleiteia a monitoria, onde deverá constar, 

obrigatoriamente, a aprovação na disciplina; 
. Exame de avaliação do conhecimento teórico e/ou prático sobre o conteúdo 

programático da disciplina, cujo programa a ser estudado, segue no Anexo 01 deste 
edital; 

.  Entrevista que será realizada com o intuito de expor ao candidato as atribuições próprias 
da monitoria e as exigências inerentes ao bom desempenho da função. 

 

São critérios de desempate: 
I – A maior nota obtida na prova escrita; 
II – O candidato que estiver cursando o período mais avançado. 
 
6 - DO RESULTADO 
 
O resultado da monitoria será publicado até o dia 16 de março de 2018. 
 
7 - DO EXERCÍCIO DA MONITORIA 
Março de 2018 a Dezembro de 2018.  
 
8 - DA ATIVIDADE DA MONITORIA 

 Orientar os alunos em seus estudos, trabalhos de laboratório, de campo e outros 
compatíveis com seu nível de conhecimento, desempenho e experiência na 
disciplina; 

 Auxiliar o corpo docente nos trabalhos práticos e experimentais; 
 Constituir um elo entre professores e alunos, visando o melhor ajustamento entre 

execução dos programas e o desenvolvimento natural da aprendizagem. 
 
9 - DO REGIME DE TRABALHO 
Os interessados deverão ter disponibilidade de 04 (quatro) horas semanais no período 
especificado pela Coordenação do Curso e pelo(s) docentes da(s) disciplina(s).  
 
10- DAS OBRIGAÇÕES 
Os monitores deverão entregar aos docentes das disciplinas os relatórios das atividades 
realizadas mensalmente. , juntamente com as freqüências.  
A folha de freqüência deverá ser encaminhada pelo professor orientador ao Núcleo de 
Atendimento ao Estudante (NAE). 



Ao final do período de monitoria, deverão desenvolver um artigo com o docente da 
disciplina para ser publicado. 
 
 
11 - DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO 
 O monitor assinará termo de compromisso. Desta feita, ficando compromissado para 
bem desenvolver tal mister. 
O monitor receberá certificado comprovando sua participação no Programa de Monitoria 
da Instituição o aluno que cumprir suas atividades regulamente, usando-se como critérios 
a assiduidade, o desempenho técnico-pedagógico, a responsabilidade, o compromisso, a 
entrega dos relatórios das atividades desenvolvidas e entrega do artigo. 

 
 

Juazeiro do Norte - CE, 05 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

Prof. José Marcondes Macedo Landim 
Diretor Geral 

 
 

 
ANEXO I 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

Nutrição 
Anatomia 
Sistema Esquelético; Sistema respiratório; Sistema digestório; Sistema Urinário. 

 
Saúde Coletiva 
Reforma Sanitária Brasileira; SUS: princípios e diretrizes; Atenção básica; NASF. 

 
 

Farmácia 
 

Química Orgânica II 
Conceitos de nucleófilos, eletrófilos e carbocations; Reações de adição; Reações de 

substituição; Reações de eliminação; Reações de esterificação, saponificação, oxidação e 

redução de compostos orgânicos. 
 
 Políticas de Saúde 



SUS : Princípios e diretrizes; Leis : 8080 e 8142/90; Política Nacional de Atenção 

Farmacêutica Básica; NASF. 

 
 Enfermagem 

Semiologia e Semiotécnica 
 
Semiologia e semiotécnica do: Sistema respiratório. Cardíaco, Gastrointestinal, 

Geniturinário, Administração de medicamentos. 

 
Anatomia Humana  
Sistemas: tegumentar, esquelético, articular, muscular, cardiovascular, linfático, 
respiratório, digestório, urinário, reprodutores e nervoso. 
 

Arquitetura E Urbanismo 
 
DAC II 
Elaboração de Planta Humanizada em CorelDRAW a partir do projeto elaborado em 
AutoCAD; Definição das unidades de medida principal do desenho; Definição da escala do 
projeto e dos objetos a serem inseridos no layout do imóvel; Criação e inserção de blocos 
para detalhamento do projeto; Formas de preenchimento, aplicação de efeito de luz no 
ambiente e textura de materiais; Importar e aplicar fotos para o projeto, colocando 
dentro de um espaço reservado; Definição de resolução e Impressão do projeto, com 
geração de arquivos PDF para conferência e aprovação; Renderização no Sketchup e 
Tratamento Final da Imagem no Photoshop; Renderização de uma cena a partir de uma 
modelagem no Sketchup; Montagem e aplicação de efeito de iluminação externa no 
Photoshop. 
 
Comunicação Visual 
Composição e técnicas de layout; Princípios de design: alinhamento, proximidade, 
repetição, contraste; Harmonias cromáticas: sistemas de cores, significados e 
harmonias;Tipografia e suas aplicações. 
 
Técnicas Representação I 
Elementos Construtivosa E Desenho Arquitetônico 
- O Projeto De Arquitetura E Urbanismo 
- Regulamentação E Padronização Do Desenho Arquitetônico 
- Escala Gráfica E Escala Numérica 
- Sistemas De Representação – Projeções Ortogonais 
- Representações De Um Projeto – Locação, Coberta E Planta Baixa 
- Representações De Um Projeto – Cortes E Elevações 
- Representações De Um Projeto – Edificações Com Múltiplos Pavimentos 
- Representações De Um Projeto – Principais Textos E Simbolos Adotados 
- Representações De Um Projeto – Cotas 
- Levantamentos Gráficos – Edificações Existentes E Terrenos (Planimetria) 



- Indicadores Urbanísticos – Introdução 
- Noções De Desenho Topográfico 
- Noções De Instalações Prediais – Pre-Dimensionamento De Caixa D’água  
- Noções De Detalhamento 
- Projeto Arquitetônico No Ambiente Digital. 
 
Técnicas Representação II 
Perspectiva aplicada em Arquitetura. 
 


