
EDITAL
Processo de seleção

 Monitoria Eixo Trabalho em Saúde

Informamos a toda comunidade acadêmica do  Instituto Saúde e Sociedade que
estão abertas inscrições para seleção de bolsistas e voluntários para a Monitoria do
Eixo Trabalho em Saúde conforme abaixo discriminado:

Vagas aprovadas pela Prograd:

Bolsistas: 03 monitores bolsistas
Voluntários: 15 monitores voluntários

Serão oferecidas 03 (tres) bolsas para a monitoria como acima mencionado. A carga
horária de trabalho exigida do aluno selecionado é de 12h semanais sendo 6h pre-
senciais (junto aos colegas ou professores),  por um período ininterrupto de 10 me-
ses, com início em agosto de 2015. A data para entrega do relatório final é 30 de
junho de 2016.

O monitor não poderá acumular mais de uma Bolsa Acadêmica- Iniciação Científica -
PIBIC, PIBITI, Extensão, outra Monitoria (remunerada/voluntária), Jovens Talentos e
PET.

I. Critérios para a seleção de monitores

Poderão inscrever-se os alunos interessados que atendam aos pré-requisitos abaixo
discriminados:

o Ser  aluno  regularmente  matriculado  em  um  dos  seguintes  cursos:

Educação  Física,  Fisioterapia,  Nutrição,  Serviço  Social  e  Terapia
Ocupacional, cursando o 1º, 2º ou 3º ano;

o Ser aluno regularmente matriculado no curso de Psicologia cursando o

1º, 2º, 3º e 4º ano;

o Ser aprovado no processo seletivo realizado para a monitoria.

 
II. Das inscrições

1. Os  candidatos  devem  se  inscrever pelo  endereço  eletrônico
monitoria.ts@gmail.com até dia 17 de agosto de 2015 às 21 hs.
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2.1. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição que segue em anexo e
fornecer no corpo do e-mail de inscrição as seguintes informações:

• Nome completo;

• Curso;

• Termo atual que está cursando;

2.2.  O candidato receberá resposta automática do e-mail de inscrição como
forma de confirmação do recebimento da inscrição.

III. Do processo seletivo

Data: 18 de agosto de 2015 
Horário: 17hs-19 hs. 
Os estudantes inscritos serão divididos em dois grupos, no mesmo horário,
pelos professores, por ordem de chegada.
Local: salas 236 e 237  
no Edifício Central – Unidade Silva Jardim. 

No  momento  da  seleção,  os  candidatos  deverão  apresentar  documento  de
identidade com foto (pode ser fotocópia).

IV. Da divulgação dos resultados

A lista dos candidatos aprovados no processo seletivo será divulgada no mural do
Edifício  Central  –  Unidade  Silva  Jardim,  em  dia  e  horário  a  serem  informados
oportunamente.

Santos, 13 de agosto de 2015

         

  Profª. Drª. Virgínia Junqueira
     Coordenação Geral Monitoria

                    Eixo Trabalho em Saúde 
              UNIFESP- BS
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