FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/S LTDA.
MANTENEDORA

FACULDADE COSMOPOLITA

EDITAL Nº 04 – 2022.1.

PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA ACADÊMICA NOS
LABORATÓRIOS.

O Diretor Geral da Faculdade Cosmopolita no uso de suas atribuições legais e
regimentais torna público à comunidade acadêmica o presente Edital de Nº 04
que estabelece normas referentes ao Processo Seletivo, válido
álido para o 1º
Semestre de 2022.1, para escolha de alunos Monitores para os Laboratórios
dos de Saúde,, de acordo com os abaixo relacionados:

1 – Dos Cursos e Número de vagas.
RELAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO PARA O EDITAL DO PROCESSO
SELETIVO
ETIVO DE MONITORIA BOLSISTA E VOLUNTÁRIO 2022.1.
2022

Nº de vagas

Curso

Turno de
Atuação

01

BIOMEDICINA
Voluntário

Contraturno

01

BIOMEDICINA
Bolsista

Contraturno

Requisitos
Cursando a partir do 4º
semestre,,
com
experiência prévia em
laboratórios
seja
por
monitoria,
iniciação
cientifica,
estágio
ou
atuação profissional.
Cursando a partir do 4º
4
semestre,,
com
experiência prévia em
laboratórios
seja
por
monitoria,
iniciação
cientifica,
estágio
ou
atuação profissional.
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01

FISIOTERAPIA
Voluntário

Contraturno

01

FISIOTERAPIA
Bolsista

Contraturno

01

FARMÁCIA
Voluntário

Contraturno

01

FARMÁCIA
Bolsista

Contraturno

01

ENFERMAGEM
Voluntário

Contraturno

01

ENFERMAGEM
Bolsista

Contraturno

Cursando a partir do 4º
4
semestre,,
com
experiência prévia em
laboratórios
seja
por
monitoria,
iniciação
cientifica,
estágio
ou
atuação profissional.
Cursando a partir do 4º
4
semestre,,
com
experiência prévia em
laboratórios
seja
por
monitoria,
iniciação
cientifica,
estágio
ou
atuação profissional.
Cursando a partir do 4º
4
semestre,,
com
experiência prévia em
laboratórios
seja
por
monitoria,
iniciação
cientifica,
estágio
ou
atuação profissional.
Cursando a partir do 4º
4
semestre,,
com
experiência prévia em
laboratórios
seja
por
monitoria,
iniciação
cientifica,
estágio
ou
atuação profissional.
Cursando a partir do 4º
4
semestre,,
com
experiência prévia em
laboratórios
seja
por
monitoria,
iniciação
cientifica,
estágio
ou
atuação profissional.
Cursando a partir do 4º
4
semestre,,
com
experiência prévia em
laboratórios
seja
por
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monitoria,
iniciação
cientifica,
estágio
ou
atuação profissional.

2- Da Inscrição

2.1. - Requisitos exigidos:
a) Estar regularmente matriculado
matr
no curso de graduação em Biomedicina,
Enfermagem, Farmácia,, Fisioterapia da Faculdade Cosmopolita;
b) Encontrar-se aprovado na disciplina de Biossegurança com nota não inferior
a sete (7,0);
c) Não encontrar-se
se em dependência em nenhuma disciplina da matriz
curricular;
d) O VALOR DA BOLSA para alunos inscritos na Monitoria Bolsista que
NÃO fazem parte de programas de descontos será de R$240,00
0,00 para uma
carga horária de DOZE horas semanais este valor será descontado no valor
da mensalidade;
e) Os alunos inscritos na Monitoria que fazem parte dos programas como
(PROUNI, FIEIS E CONCURSO DE BOLSA), terá de R$100,00 (CEM REAIS)
para ajuda de custo, sendo que o Setor Financeiro irá estipular o modo de
pagamento,, com carga horária de DOZE horas semanais.
2.2. – Período de Inscrição:
a) A inscrição para o processo seletivo da Monitoria dar-se-á
dar
de 24/02/2022 à
03/03/2022 até o fechamento do protocolo.
protocolo
2.3 -Documentos
Documentos Necessários:
a) Curriculo lattes com experiência em laboratório;
laboratório
b) Histórico acadêmico;
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c) Declaração de regularidade acadêmica com a Faculdade
Faculdade Cosmopolita
(MATRÍCULA).
2.4. – Local da Inscrição e entrega dos documentos:
documentos
a) Setor de Protocolo da Faculdade Cosmopolita em Formulário Próprio.

3 – Do Processo Seletivo

Processo Seletivo é constituído por TRÊS ETAPAS, realizadas nos termos na
forma abaixo descrita:
A seleção de alunos será realizada por banca examinadora, composta pelo
Coordenador(a) do Núcleo de Atendimento Discente e Docente (NADD)
(NADD),
Coordenador (a) dos Laboratórios e pelo analista de Laboratório e constará de:
3.1 – PRIMEIRA ETAPA – Em caráter eliminatório, na Avaliação d
da Análise
do Currículo Lattes e Histórico Escolar do Candidato, cujo resultado será
divulgado no dia 08/03/2022 no site da Faculdade Cosmopolita e quadro de
avisos. (www.faculdadecosmopolita.com.br
www.faculdadecosmopolita.com.br)
3.2 – SEGUNDA ETAPA - Em caráter eliminatório e classificatório
consistindo na realização de prova escrita para quem se inscreveu na Monitoria
Bolsista no dia 14/03/2022 às 16:00h;
3.2.1–A
A nota mínima para a aprovação na prova de monitoria bolsista é sete
(7,0);
3.2.2 – Não será permitida qualquer comunicação entre candidatos durantes a
realização das provas, nem consulta a qualquer espécie de obras e livros, bem
como fica vedado ao candidato portar qualquer aparelho eletrônico, sob pena
de eliminação;
3.3 –TERCEIRA ETAPA –Em
Em caráter
cará
eliminatório consistem na realização de
Entrevista tanto para Monitoria Bolsista que será dia 16/03/2022 e Monitoria
Voluntária dia 17/03/2022, às
à 16:00h.
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4 – Da Classificação

4.1 – Estabelecem-se
se os seguintes critérios em casos de empate:
a) Candidato com maior nota na prova escrita;
b) Candidato com maior nota na disciplina no Histórico acadêmico.

5- Do Resultado

5.1 – Períodos das Inscrições
nscrições:
a) dias 24/02/2022 à 03/03/2022,
03/03/2022 até o fechamento do protocolo;
5.2 - Resultado das inscrições deferidas:
a) dia 08 de março de 2022,
2022 site da Faculdade Cosmopolita e quadro de
avisos. (faculdadecosmopolita@edu.com.br
faculdadecosmopolita@edu.com.br)
5.3- Realização das provas:
a) Monitoria Bolsista - dia 14 de março de 2022 às 16:00h, sala a definir;
5.4 - Realização da entrevista:
entrevista
a) Monitoria Bolsista que será dia 16/03/2022, as 16:00h - sala a definir;
b) Monitoria Voluntária dia 17/03/2022, às 16:00h – sala a definir.
5.5 – Resultado final:
a) O resultado final do concurso será divulgado até o dia 21 de março de 2022
2022,
no
site
da
Faculdade
Cosmopolita
e
quadro
de
avisos
avisos.
(faculdadecosmopolita@edu.com.br
faculdadecosmopolita@edu.com.br)
5.6 – Posse prevista para:
a) dia 28 de março de 2022
2022.
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6 – Da Vigência da Monitoria Acadêmica Bolsista

6.1 – O VALOR DA BOLSA para alunos inscritos na Monitoria que NÃO
fazem parte de programas de descontos será de R$240,00
0,00 para uma carga
horária de DOZE horas semanais, este valor será descontado no valor da
mensalidade;
6.2 – Os alunos inscritos na Monitoria que fazem parte dos programas
como: (PROUNI, FIEIS E CONCURSO DE BOLSA), terá
erá de R$100,00 (CEM
REAIS) para ajuda de custo, sendo que o Setor Financeiro irá estipular o
modo de pagamento,, com carga horária de DOZE horas semanais.
6.3 – O monitor cumprirá, em horário não conflitante com o de suas aulas e
sempre no semestre inferior ao seu
seu;
6.4.–A
A bolsa de Monitoria terá duração de um semestre letivo,, podendo ser
prorrogada por mais um semestre,
semestre, salvo a hipótese de exclusão do monitor
em razão do não cumprimento de suas obrigações;
6.5 – O monitor não será beneficiado com a bolsa em mês cujo pagamento
corresponda a rematrícula (janeiro e julho);
julho)
6.6 – A monitoria não implica vínculo empregatício e suas atividades são
regidas em contrato específico;
6.7– Os conteúdos programáticos para a realização das provas encontram
encontram-se
disponível no Anexo I deste Edital;
Edital
6.8 – Ao final da Monitoria Acadêmica o monitor receberá Certificado de
Participação.

Faculdades Brasil Inteligentes S/S LTDA – 17.558.597/0001-97
Av. Tavares Bastos, 131
1313 - Bairro Marambaia - CEP: 66.615-005 - Belém - PA.

FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/S LTDA.
MANTENEDORA

7 – Das Disposições Gerais

7.1 – O parecer da banca examinadora, depois de aprovado pela coordenação,
será encaminhado à Direção Acadêmica da Faculdade Cosmopolita para as
providências referentes ao registro e homologação da Direção Geral.
7. 2 - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica, depois de
ouvida a Direção Geral.

Diego Sousa Carmona
Diretor Geral da Faculdade Cosmopolita
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Anexo I
MONITORIA 2022.1.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA O PROCESSO SELETIVO DA
MONITORIA
IA ACADÊMICA – BOLSISTA e VOLUNTÁRIA.
CURSO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1-BIOMEDICINA

1. Risco biológico e medidas de precauções
básicas para a segurança individual e coletiva na
assistência à saúde.
2. Boas Práticas de Laboratório (BPL);
3. Procedimento Operacional Padrão (POPs).

2-ENFERMAGEM

1. Risco biológico e medidas de precauções
básicas para a segurança individual e coletiva na
assistência à saúde.
2. Boas Práticas de Laboratório (BPL);
3. Procedimento Operacional Padrão (POPs).

4-FÁRMACIA

1. Risco biológico e medidas de precauções
básicas para a segurança individual e coletiva na
assistência à saúde.
2. Boas Práticas de Laboratório (BPL);
3. Procedimento Operacional Padrão (POPs).

5-FISIOTERAPIA

1. Risco biológico e medidas de precauções
básicas para a segurança individual e coletiva na
assistência à saúde.
2. Boas Práticas de Laboratório (BPL);
3. Procedimento Operacional Padrão (POPs).

Diego Sousa Carmona
Diretor Geral da Faculdade Cosmopolita
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