
                         

Edital do Processo 
Simplificado da Monitoria 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2018

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE MONITORIA DA CASA 
DE ESTUDANTE DE PERNAMBUCO-CEP/OS



O Diretor-Presidente da Casa do Estudante de Pernambuco – CEP/
OS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto e o Regimento 
Interno da Entidade, por determinação de reunião administrativa de 
ordem executiva do dia 03/03/2018, vem através do Departamento de 
Apoio ao Estudante - DAE, tornar público aos Sócios Efetivos Internos e 
Externos da Entidade, para conhecimento dos interessados a abertura 
do Processo de Seleção Simplificada para concessão de bolsas 
remunerada a estudantes dos variados curso de graduação para 
atuarem como monitores da Instituição, tudo de acordo com instruções 
constantes do presente Edital. Esta seleção visa atender, reforçar e 
apr imorar a aprendizagem de d isc ip l inas espec i f ica , 
prioritariamente, para estudantes/sócios internos e externos, bem 
como, para a comunidade circunvizinha que estejam cursando o 
Ensino Médio, pré-vestibulares na rede pública e/ou privada. e 
concursos a nível de ensino médio. 

INSTRUÇÕES:  
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Todo procedimento deste Processo de Seleção Simplificado será 
realizado por uma comissão de Seleção composta pelo DAE e pela 
Diretoria de Educação da CEP/OS, para preenchimento de 04 (quatro) 
vagas existentes, bem como para formação de cadastro de reserva.  

II – DOS REQUESITOS PARA INGRESSO NO PROCESSO SELETIVO 
DE MONITORIA.

1 – Estão habilitados a ingressar no quadro de Monitores da Casa de 
Estudante de Pernambuco - CEP/OS, os sócios efetivos internos/
externos que:

• Forem aprovados na presente seleção com média final 
maior ou igual a 7,0 (sete vírgula zero), na prova objetiva, a 
qual será somada com a pontuação do Currículo do 
candidato, que vale 1,0 (um vírgula zero), obedecida à 
ordem de classificação;

• Estejam regularmente matriculados e cursando o ensino 
superior vinculado ao ensino público ou privado do Recife ou 
região metropolitana;



• O candidato que concorrerá às vagas deverá ter, no mínimo, 
01(um) ano de exercício para conclusão de seu curso, 
situação, esta, que deverá ser comprovada no ato da 
convocação para início da monitoria;

• O candidato deverá apresentar seu Currículo Vitae com 
curso (os) de origem diversa, realizados pelo mesmo, bem 
como Xerox do (os) certificados comprovando sua 
legitimidade; 

• O candidato que concorrerá às vagas para monitoria da 
CEP/OS, não poderá ter nenhum outro vínculo com a 
instituição, que não o de sócio efetivo interno ou externo, 
sendo terminantemente proibido o acúmulo de cargos.

III - DAS INSCRIÇÕES 

1 – As inscrições serão gratuitas e feitas pelo próprio candidato ou 
mediante procuração na sala do DAE, e serão realizadas no período de 
08/03/2018 a 16/03/2018, no horário das 08 às 17 horas, no prédio sede da 
Entidade, aonde o sócio poderá obter Ficha de Inscrição e o edital será 
divulgado nas redes sócias da Casa de Estudante.

2 – Para se inscrever, o candidato deverá apresentar:

• Histórico escolar;
• Declaração de vínculo ou Declaração de matrícula;
• CPF e RG.

3 – A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, ou ingresso na 
monitoria, desde que verificada falsidade de declaração ou 
irregularidades nos documentos.

IV – DA REALIZAÇÃO DA PROVA
      1 – As provas serão realizadas na sala de estudos, prédio sede da 
CEP/OS, localizado na Rua Henrique Dias s/n – Derby, Recife/PE 
52010-100, no dia 18/03/2018, no período das 14:00 às 17:00 horas.

V - DO PROCESSO SELETIVO

• Serão ofertadas 04(vagas) vagas, distribuída da seguinte maneira:



                 1.1 –Uma vaga para Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
correspondente a: Língua Portuguesa, Literatura, Artes e Redação; 
                1.2 – Uma vaga para Matemática e suas Tecnologias e Exatas, 
correspondente a: Matemática;
                1.3 – Duas vagas para Ciências Humanas e suas Tecnologias, 
correspondente a: História, Geografia, Filosofia e Sociologia; 

     2- O candidato concorrerá a vagas de acordo com a área que deseja 
atuar, as quais estarão dispostas com seus respectivos componentes 
curriculares: 

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, correspondente a: 
Língua Portuguesa, Literatura, Artes e Redação; 

• Matemática e suas Tecnologias, correspondente a: Matemática; 
• Ciências Humanas e suas Tecnologias, correspondente a: História, 

Geografia, Filosofia e Sociologia. 

     3- O candidato será submetido a prova objetiva referente à sua área 
de atuação;

4- O candidato deverá apresentar Histórico Escolar o qual servirá 
como critério avaliativo;

     5- O candidato será submetido à avaliação do Currículo Vitae, com o 
objetivo de analisar suas habilidades para que possas ser remanejado 
mediante necessidades da Instituição, tais como: mini curso, oficinas, 
entre outros.

     6 – Avaliação teórica com o seguinte Conteúdo Programático:

      
6.1 PROGRAMAS:

• Português:

Leitura e Interpretação de textos. Aspectos semânticos do vocabulário da 
língua (noções de polissemia, sinonímia e antonímia). Relações coesivas e 
semânticas (de causalidade, temporalidade, finalidade, condicionalidade,  
comparação, oposição, adição, conclusão, explicação, etc.) entre orações, 



períodos ou parágrafos, indicados pelos vários tipos de expressões conectivas 
ou sequenciadores (conjunções, preposições, advérbios, etc.)
Expressão escrita: divisão silábica, ortografia e acentuação (v. Reforma 
Ortográfica vigente).
Traços semânticos de radicais, prefixos e sufixos; 
Pronomes de tratamento;
Normas da flexão dos verbos regulares e irregulares; 
Formação de Palavras: Derivação, Composição, Hibridismo, etc. Efeitos de 
sentido decorrentes do emprego expressivo dos sinais de pontuação;
Padrões de concordância verbal e nominal; 
Padrões de regência verbal e nominal;
Emprego do sinal indicador de crase;
Questões notacionais da língua: Por que, por quê, porque ou porquê; Mal ou 
mau; Mais ou mas; Meio ou meia; Onde ou aonde; Estar ou está;
Figuras de linguagem;
Funções de linguagem.

• Matemática e suas Tecnologias 

Conhecimentos numéricos – operações e conjuntos numéricos (naturais, 
inteiros, racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e 
proporções, porcentagem e juros, relações de dependência entre grandezas, 
sequências e progressões, princípios de contagem.
Conhecimentos geométricos – características das figuras geométricas planas 
e espaciais; grandezas, unidades de medida e escalas; comprimentos, áreas e 
volumes; ângulos; posições de retas; simetrias de figuras planas ou espaciais; 
congruência e semelhança de triângulos; teorema de Tales; relações métricas 
nos triângulos; circunferências; trigonometria do ângulo agudo.
Conhecimentos de estatística e probabilidade – representação e análise de 
dados; medidas de tendência central (médias, moda e mediana); desvios e 
variância; noções de probabilidade.
Conhecimentos algébricos – gráficos e funções; funções algébricas do 1.º e 
do 2.º graus, polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas; equações e 
inequações; relações no ciclo trigonométrico e funções trigonométricas.
Conhecimentos algébricos/geométricos – plano cartesiano; retas; 
circunferências; paralelismo e perpendicularidade, sistemas de equações.
Cálculo- noções básicas 

• História:
 



Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade – Cultura material 
e imaterial; patrimônio e diversidade cultural no Brasil. A conquista da 
América. Conflitos entre europeus e indígenas na América colonial. A 
escravidão e formas de resistência indígena e africana na América. 
História cultural dos povos africanos. A luta dos negros no Brasil e o 
negro na formação da sociedade brasileira. História dos povos indígenas 
e a formação sociocultural brasileira. Movimentos culturais no mundo 
ocidental e seus impactos na vida política e social. 
Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento 
político e ação do Estado – Cidadania e democracia na Antiguidade; 
Estado e direitos do cidadão a partir da Idade Moderna; democracia 
direta, indireta e representativa. Revoluções sociais 
e políticas na Europa Moderna. Formação territorial brasileira; as regiões 
brasileiras; políticas de reordenamento territorial. As lutas pela conquista 
da independência política das colônias da América. Grupos sociais em 
conflito no Brasil imperial e a construção da nação. O desenvolvimento 
do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus críticos nos 
séculos XIX e XX. Políticas de colonização, migração, imigração e 
emigração no Brasil nos séculos XIX e XX. A atuação dos grupos sociais 
e os grandes processos revolucionários do século XX: Revolução 
Bolchevique, Revolução Chinesa, Revolução Cubana. Geopolítica e 
conflitos entre os séculos XIX e XX: Imperialismo, a ocupação da Ásia e 
da África, as Guerras Mundiais e a Guerra Fria. Os sistemas totalitários 
na Europa do século XX: nazifascista, franquismo, salazarismo e 
stalinismo. Ditaduras políticas na América Latina: Estado Novo no Brasil 
e ditaduras na América. Conflitos político-culturais pós-Guerra Fria, 
reorganização política internacional e os organismos multilaterais nos 
séculos XX e XXI. A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos: 
direitos civis, humanos, políticos e sociais. Direitos sociais nas 
constituições brasileiras. Políticas afirmativas. Vida urbana: redes e 
hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial.
 Características e transformações das estruturas produtivas – 
Diferentes formas de organização da produção: escravismo antigo, 
feudalismo, capitalismo, socialismo e suas diferentes experiências. 
Economia agroexportadora brasileira: complexo açucareiro; a mineração 
no período colonial; a economia cafeeira; a borracha na Amazônia. 
Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na Europa e 
transformações no processo de produção. Formação do espaço urbano-
industrial. Transformações na estrutura produtiva no século XX: o 
fordismo, o toyotismo, as novas técnicas de produção e seus impactos. A 
industrialização brasileira, a urbanização e as transformações sociais e 
trabalhistas. A globalização e as novas tecnologias de telecomunicação e 
suas consequências econômicas, políticas e sociais. Produção e 



transformação dos espaços agrários. Modernização da agricultura e 
estruturas agrárias tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, os 
assalariados do campo e as lutas sociais no campo. A relação campo-
cidade. 

• Geografia:

Os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente – 
Relação homem-natureza, a apropriação dos recursos naturais pelas 
sociedades ao longo do tempo. Impacto ambiental das atividades 
econômicas no Brasil. Recursos minerais e energéticos: exploração e 
impactos. Recursos hídr icos; bacias hidrográf icas e seus 
aproveitamentos. As questões ambientais contemporâneas: mudança 
climática, ilhas de calor, efeito estufa, chuva ácida, a destruição da 
camada de ozônio. A nova ordem ambiental internacional; políticas 
territoriais ambientais; uso e conservação dos recursos naturais, 
unidades de conservação, corredores ecológicos, zoneamento ecológico 
e econômico. Origem e evolução do conceito de sustentabilidade. 
Estrutura interna da terra. Estruturas do solo e do relevo; agentes 
internos e externos modeladores do relevo. Situação geral da atmosfera 
e classificação climática. As características climáticas do território 
brasileiro. Os grandes domínios da vegetação no Brasil e no mundo. 
Representação espacial – Projeções cartográficas; leitura de mapas 
temáticos, físicos e políticos; tecnologias modernas aplicadas à 
cartografia.   População Brasileira -. Crescimento e estrutura; 
movimentos migratórios. 
 A organização Regional do Brasil - O Nordeste (as subunidades regionais, o 
espaço pernambucano); o Centro-Sul (adversidades físicas, o centro 
econômico do país, o papel da industrialização) ; a Amazônia.

V - DA APLICAÇÃO DA PROVA

1 – A prova objetiva, eliminatória e classificatória, conterá 45 (quarenta e 
cinco) questões, exceto para Códigos, Linguagens e suas Tecnologias, 
de acordo com o conteúdo programático, assim distribuído: 

• 25 questões específicas; 
• Códigos, Linguagens e suas Tecnologias terão 15 questões 

específicas mais a elaboração de uma redação.



VI - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

1 – O resultado final contendo os nomes do sócio classificado será fixado 
no quadro geral de aviso da CEP/OS, a partir do dia 28 de março de 
2018;

2 – O candidato classificado que não comparecer na data e horário 
previstos será desclassificado, automaticamente, sendo esta preenchida 
pelo candidato subsequente, ou seja, aquele que obtiver a nota mais 
próxima do candidato que antes ocupava a vaga.

VII - DA CONVOCAÇÃO 

1 – Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de 
classificação para assinar o Termo de compromisso, no limite das vagas 
existentes ou que surgirem dentro do prazo de validade da seleção 
simplificada, o qual corresponde a 08 meses.

VIII – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

1 - O critério de desempate será avaliado na seguinte ordem:
• Maior número acertos na específica;
• O candidato que esteja mais próximo de terminar o curso;
• O candidato que tiver mais idade.

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1 – O início da monitoria dar-se-á com a assinatura do Termo de 
compromisso;

2 – O Termo de Compromisso assinado pelo candidato aprovado não cria 
direitos ou vínculos empregatício de qualquer natureza;

3 – O monitor deverá cumprir carga horária de 03 (três) horas aulas 
semanais, em jornada a ser estabelecida pelo DAE;

4– O monitor fará jus à percepção da bolsa de monitoria mensal no valor 
de 200 (duzentos) reais, conforme a frequência consignada pelo mesmo;

5 – O candidato aprovado deverá cumprir suas obrigações regulares, 
podendo ter no máximo 02 (duas) faltas justificadas;



6 – A justificativa dar-se-á em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a falta; sendo necessária a reposição da aula, a qual deverá ser 
acordada com os alunos na aula subsequente e deverá ser realizada no 
prazo máximo de 15(quinze) dias.

7 – As faltas não justificadas serão descontadas, no valor referente a 
01(um) dia aula na bolsa de monitoria.

8 – O descumprimento de horários e normas, já pré-estabelecidas ou a 
serem estabelecidas mediante necessidades, acarretará em perca da 
bolsa, e consequentemente do cargo, sendo o candidato substituído pelo 
candidato subsequente, ou seja, aquele que obtiver a nota mais próxima 
do candidato que antes ocupava a vaga.

9 – O candidato aprovado deverá comparecer às reuniões quando 
solicitado, o não comparecimento por motivo não justificado acarretará 
em desconto, no valor referente a 01(um) dia de aula na bolsa de 
monitoria.

10– O candidato aprovado preparará materiais didáticos (fichas, 
apostilas, Power Point, slide, etc.) para exercícios de suas atividades. 

11 – Se necessário, a metodologia de trabalho dar-se-á em 02 (dois) 
momentos: um primeiro de resolução de questões e outro um Plantão 
semanal para dúvidas. 

12 - O candidato, de acordo com as habilidades e atividades extras que 
constarem no seu Currículo Vitae, será remanejado para outras 
atividades mediante necessidades da Instituição, tais como: mini curso, 
oficinas, entre outros. 

13 – Fica sabido pelo candidato aprovado, que os “aulões” NÃO serão 
compreendidos como carga horária excedente logo NÃO será pagos 
como atividade extra, estando estes inclusos no cronograma geral de 
atividades.

14- As bolsas serão pagas de acordo com o período em que forem 
ministradas as aulas, embora o período de duração da monitoria seja 
correspondente a 08(oito) meses.

15 - A seleção terá validade de 08 (oito) meses a contar da data da 
publicação da data de convocação.



16 – Ao término do período de duração da monitoria, tempo 
anteriormente citado, serão realizadas novas provas, podendo os antigos 
monitores concorrer novamente às vagas, desde que estejam em 
situação regular.

17 – Os participantes, ao término do período de prestação de serviço, 
receberão certificados.

18 – Os candidatos portadores de necessidades especiais que quiserem 
usufruir dos direitos que lhes conferem a Lei 7.853/89, decreto nº 
3.298/99, deverão requerer junto ao DAE.
   
19 - A seleção simplificada não se equipara à modalidade de concurso 
público.

20 – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção. 

Recife, 01 de março de 2018.

_________________________________________
WISKLLEY GUIMARÃES DA SILVA ARÃO 

DIRETOR PRESIDENTE



 
                                       CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ITEM

EVENTOS

DATA/PERÍODO LOCAL

01
Publicação do 
edital no quadro de 
avisos

08/03/2018 Mural Oficial de 
Avisos da CEP/OS

02

Inscrições do 
candidato e entrega 
de documentação de 
cada candidato: 
currículo Vitae e 
comprovante de 
cursos

08/03/2018 a 
16/03/2018 das
08h às 17:00 h

DAE

03 Realização da Prova 18/03/2018 das 
14:00 às 17:00 h Sala de estudos

04 Divulgação do 
Gabarito Preliminar 19/03/2016 Mural Oficial de 

Avisos da CEP/OS 

05 Recebimento de 
Recursos 20/03/2016 DAE

06 Divulgação do 
gabarito Definitivo 21/03/2016 Mural Oficial de 

Avisos

07 Avaliação do 
Curriculum  22/03/2018 Auditório Capiba

08 Divulgação do 
Resultado Final 28/03/2018 Mural Oficial de 

Avisos da CEP/OS

09

Reunião com os 
monitores e 
assinatura do Termo 
de Compromisso

02/04/2018 Sede da CEP/OS 
(Auditório Capiba)

10 Início da monitoria 03/04/2018 Sala de monitoria
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Termo de Compromisso

Eu,( nacionalidade), ( estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob o n(informar) e no 
RG n (informar), me comprometo a cumprir todas as clausulas estabelecida no edital, 
bem como, neste Termo de compromisso, até o dia e data (data) estabelecidas.

• O monitor deverá estar ciente que durante o ano serão realizados aulões e que o 
mesmo  deverá  estar  presente  quando  for  solicitado  pelo  coordenador  de 
educação;

• O monitor será vistoriado semanalmente pelo coordenador de educação; 

• O monitor deverá assinar a folha de frequência que mensalmente irá para o DAE 
e, se necessário, levada ao conselho;



• O  monitor  devá  cumprir  regras  e  horários  pré-estabelecidos  ou  a  serem 
estabelecidos, mediante necessidade;

• Em caso de  alguma mudança e/ou imprevistos  o  monitor  deverá  comunicar,  
imediatamente, à Direção. 

Outrossim, declaro ter  conciência de que o descumprimento do compromisso acima 
resultará em minha exclusão do projeto de monitoria.

Recife, (dia) de (mês) do (ano).

.............................................................................................................................................
assinatura


