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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 Diretoria Executiva realizada no  dia 20/03/2019, 
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 e o curso de pré-vestibular para atuarem 
como monitores da Instituição, tudo de acordo com instruções constantes 
do presente Edital. Esta seleção visa atender, reforçar e aprimorar a 
aprendizagem de disciplinas especifica, prioritariamente, para 
estudantes/sócios internos e externos, bem como, para a 
comunidade circunvizinha que estejam com dificuldades de 
aprendizado em tais disciplinas. 
 
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: 



 

 
a. Estejam regularmente matriculados e cursando o ensino 

superior vinculado ao ensino público ou privado do Recife ou 
região metropolitana, ou que esteja matriculado em curso pré-
vestibular. 

b. O candidato que está cursando o ensino superior deverá 
apresentar seu Currículo Vitae com curso (os) de origem 
diversa, realizados pelo mesmo, bem como Xerox do (os) 
certificados comprovando sua legitimidade e o aluno pré-
vestibular deverá apresentar a nota do enem dos últimos 2 
(dois) anos. 

c. 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 
21/03/2019 a 27/03/2019, 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: 

 
a) Declaração de vínculo ou Declaração de matrícula da instituição de 

ensino superior ou do curso pré- vestibular. 
b) 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 - DO PROCESSO SELETIVO 
 

1- 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 – No ato da inscrição, candidato deverá apresentar comprovante  
que está matriculado no curso superior ou curso pré-vestibular e a 
seguinte documentação, na qual terá a pontuação descrita abaixo: 
         3.1- O candidato que está matriculado no ensino superior deverá 
apresentar Currículo Lattes, no qual a pontuação será: 
            a) Formação profissional     – 0.2 
            b) Formação complementar _ 0.3 
            c) Atuação profissional         _ 0.3 
            d) Projeto de extensão         _ 0.1 
            e) Produções                       _ 0.1 
 
      3.2- O candidato que está matriculado no curso pré-vestibular 
deverá apresentar as notas do Enem dos últimos 2 ( dois)  anos, na 
qual terá a seguinte pontuação: 
           a) Linguagens e códigos _ 0.25 
           b) Matemática                 _ 0.25 
           c) Ciências humanas       _ 0.2 
           d) Ciências naturais         _ 0.2 
           e) Redação                      _ 0.1                         
                 

 
 

V - 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 01 de abril de 2019; 

 



 

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. 

 
VI - 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 01(um) mês. 
 
VII – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
1 - O critério de desempate será avaliado na seguinte ordem: 
     a) O candidato que tiver o maior tempo de associação na instituição; 
     b) O candidato que tiver mais idade 
 
VIII - 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 – 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. 
 
13- As bolsas serão pagas de acordo com o período em que forem 
ministradas as aulas. 
 
14 - A seleção terá validade de 01(um) mês a contar da data da 
publicação da data de convocação. 
 
15 – 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. 
 
16 – Os participantes, ao término do período de prestação de serviço, 
receberão certificados. 
 
17 – 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. 
    
18 - A seleção simplificada não se equipara à modalidade de concurso 
público. 



 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 21 de março de 2019. 

 
 

_________________________________________ 
PAULO VITOR POMPEU 

DIRETOR PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 
 
ITEM EVENTOS 

 

 

 

DATA/PERÍODO LOCAL 

01 Publicação do edital no quadro de 

avisos 

21/03/2019 Mural Oficial de 

Avisos da CEP/OS 

02 Inscrições do candidato e entrega de 

documentação de cada candidato: 

currículo Vitae e comprovante de 

cursos 

21/03/2019 a 

27/03/2019 das 

08h às 17:00 h 

DAE 

07 Avaliação da documentação 28/03/2019 e 

29/03/2019 

Auditório Capiba 

08 Divulgação do Resultado  01/04/2019 Mural Oficial de 

Avisos da CEP/OS 

09 Reunião com os monitores e assinatura 

do Termo de Compromisso 

06/04/2019 Sede da CEP/OS 

(Auditório Capiba) 

10 Início da monitoria 06/04/2019 Sala de monitoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

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 

 

 


