
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA E FISIOLOGIA ANIMAL  

ÁREA DE HISTOLOGIA 

 

EDITAL 01/2019 DE SELEÇÃO DE MONITORES PARA ÁREA DE HISTOLOGIA 
 

1 INSCRIÇÕES 

 

1.1 Período de Inscrição: 22 A 29 DE MARÇO DE 2018; 

1.2 Local das inscrições: Secretaria do DMFA (exclusivamente presencial, NÃO DEVE ABRIR 

PROCESSO NO PROTOCOLO GERAL); 

1.3 Horário: 08:00h às 12:00h e 14:00h às 20:00h. 

1.4 Documentação exigida para inscrição: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (ficha na secretaria do DMFA) – 

INFORMAR O TURNO O QUAL ESTARÁ CONCORRENDO; 

b) Histórico escolar recente; 

c) Comprovante de matrícula do período 2019.1. 

 

2 VAGAS 

 

Serão oferecidas 5 (cinco) vagas, sendo 4 (quatro) vagas para MONITORIA REMUNERADA 

(bolsista) e 1 (uma) vaga para MONITORIA VOLUNTÁRIA, distribuídas da seguinte forma: 

 - 3 (três) vagas remuneradas e 01 (uma) voluntária para o turno da TARDE; 

- 1 (uma) vaga remuneradas para o turno da NOITE. 

 

Obs.: Três vagas (duas remuneradas e uma voluntária) para o turno da tarde será para iniciar de 

forma imediata (logo após o fim da seleção e homologação do relatório), sendo respeitado a colocação 

no processo de seleção. As demais vagas será para iniciar no mês de maio/2019. 

  

 

3 PRÉ-REQUISITOS PARA CONCORRER À SELEÇÃO 

 

3.1 Estar regularmente matriculado em cursos de graduação da UFRPE; 

3.2 Ter concluído a disciplina objeto do pleito (Histologia), com média igual ou superior a sete (7); 

3.3 Não possuir reprovação por nota na disciplina objeto do pleito; 

3.4 Possuir coeficiente de rendimento superior a 5 (cinco); 

3.5 Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para atuar junto a área de histologia no turno 

escolhido; 

3.6 Não possuir outra bolsa, de qualquer que seja o tipo, seja na UFRPE ou fora dela; 

3.7 Não possuir história de desligamento do Programa de Monitoria da UFRPE. 

 

 

4 PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1 A seleção acontecerá por meio das seguintes etapas: prova escrita (PE), prova didático-

prática (PDP) e análise do histórico escolar (média semestral obtida na disciplina e coeficiente 

de rendimento); 

4.2 Data e horário da realização da prova escrita e prova prática: 02/04/2019 às 16:00h; 

4.3 Local de realização das provas: Laboratório de aulas práticas de Histologia do DMFA; 

 



 

 

 

4.4 Assuntos: 

 a) Tecido epitelial de revestimento e glandular;     f) Tecido nervoso; 

 b) Tecido conjuntivo propriamente dito;                 g) Sistema reprodutor masculino; 

 c) Tecido cartilaginoso;                                           h) Sistema reprodutor feminino; 

 d) Tecido ósseo;                                                       i) Sistema respiratório; 

 e) Tecido muscular;                                                 j) Sistema digestório tubular. 

 

 

 

 

 

Para a prova teórica será efetuado o sorteio de um dos pontos acima e em seguida o candidato terá 

1 (uma) hora para descrever as estruturas dos tecidos/sistema. Para a prova prática será realizado o sorteio 

de um novo tema entre os listados acima e o candidato responderá perguntas referente as lâminas do tema 

sorteado. 

 

5 APROVAÇÃO 

 

As regras de aprovação seguirá o art. 12 da Resolução nº 262/2001 do CEPE: “a média final dos 

candidatos será ponderada, sendo atribuído peso 2,0 (dois) à prova escrita (PE); 2,0 (dois) à prova didático-

prática (PDP); 2,0 (dois) à média semestral na disciplina (MD) e 4,0 (quatro) ao coeficiente de rendimento 

(CR). Sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 7,0 

(sete)”. 

O resultado final por turno de escolha da monitoria (tarde e noite) será divulgado (fixado) na 

secretaria do DMFA e na porta do Laboratório de Aulas Práticas de Histologia a partir das 15h do dia 

04/04/2019. 

 

6 CRONOGRAMA 

 

Período de Inscrição 
22 a 29 de março de 2019; das 8h às 12h e das 

14h as 20h. 

Homologação das Inscrições 
01 de abril de 2019 a partir das 17h na secretaria 

do DMFA 

Período de Seleção (prova escrita e prática) 
02 de abril de 2019 às 16:00 h no Laboratório de 

aula prática de Histologia do DMFA 

Divulgação do resultado a partir das 15h do dia 04 de abril de 2019 

 

 

 

 

Recife, 22 de março de 2019. 

 

 

 

Prof. Dr. Francisco de Assis Leite Souza 

Supervisor da Área de Histologia 

DMFA/UFRPE 

 

 
 


