
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

           

           

A Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Fametro – 

UNIFAMETRO, por meio da Coordenação do Curso de Graduação em 

Enfermagem, no uso de suas atribuições e considerando as Políticas 

Institucionais de Extensão e Responsabilidade Social nos termos da Resolução 

Nº 19 de 27 de setembro de 2012 do CEPEX, abre o presente processo seletivo 

para alunos do Curso de Graduação de Enfermagem para o preenchimento de 

vagas para o Programa de Monitoria Voluntária de Eventos-PROMOVEn no 

período de 06 a 13 de setembro de 2019. 

 

1) DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Programa de Monitoria Voluntária de Eventos - PROMOVEn é uma 

estratégia proposta pela Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem 

e consiste numa atividade de apoio prático no desenvolvimento de atividades 

extracurriculares promovidas ou apoiadas pela coordenação do curso, realizada 

por estudantes sob supervisão direta ou indireta do quadro de professores do 

curso de enfermagem. 

1.2. A monitoria de eventos tem caráter voluntário, portanto, não faz parte de um 

programa de remuneração da UNIFAMETRO e não integra a estrutura curricular 

do curso de graduação em enfermagem. 

1.3. Objetivos: 

 

 Desenvolver atividades de cunho científico, cultural e/ou social que o 

curso de enfermagem proponha ou considere relevante a participação; 

 Proporcionar aos estudantes a participação em eventos para 

conhecimento da dinâmica de organização e efetivação de ações 

sociais e/ou científicas; 

 Ampliar a visibilidade do curso de enfermagem e a percepção da 

importância social deste curso; 

 Estimular a interação entre estudantes de semestres variados e ao 

desenvolvimento de responsabilidade social. 
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2) DOS CAMPOS DE PRÁTICA E VAGAS 

2.1. As atividades do PROMOVEn serão desenvolvidas em praças, escolas, 

igrejas, unidades de acolhimento, dentre outros lugares. 

2.2. O presente edital visa o preenchimento de 40 vagas para o curso de 

Enfermagem do Centro Universitário Fametro - UNIFAMETRO. A ocupação das 

vagas se dará mediante ordem de classificação dos candidatos no processo 

seletivo. 

NÚMERO DE VAGAS CADASTRO DE RESERVA TOTAL 

40 10 50 

 

3) DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas online no período de 06 a 13 de setembro de 

2019, por meio do preenchimento do formulário de inscrição disponível no link a 

seguir: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbwogF9NjLhV28bv3wlJDUsd8sjY0iHiX1L

vTB7Bta6m6QlQ/viewform?usp=sf_link  

 

4) DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1. Estar regularmente matriculado no Curso de Enfermagem entre o 1º e o 

8°semestre, comprovado por histórico escolar. 

4.2. Ter disponibilidade para participar dos eventos propostos (datas e horários 

a combinar). 

 

5) DO PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1. A seleção se dará mediante a realização de uma análise curricular e de uma 

entrevista. Na ocasião, os candidatos deverão apresentar os seguintes 

documentos:  

 Comprovante de matrícula 

 Histórico acadêmico 

 Currículo 

5.2. Serão pré-selecionados os candidatos que obtiverem, na média aritmética 

das notas de análise curricular e entrevista, pontuação igual ou superior a 7,0 

pontos. 
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5.3. A classificação seguirá a ordem decrescente da média aritmética e 

respeitará o número de vagas estabelecido no subitem 2.2. deste edital. 

5.4. Nos casos de empate, o desempate será realizado por meio dos seguintes 

critérios em ordem decrescente de importância: maior pontuação da análise do 

histórico acadêmico; maior pontuação da análise curricular. 

5.5. Será desclassificado do processo seletivo que trata este edital, o candidato 

que: 

5.2.1. Preencher o formulário de inscrição fora do prazo estabelecido (06 a 

13 de setembro de 2019); 

5.2.2. Não atender aos critérios de inscrição especificados no item 4. deste 

edital; 

5.2.3. Não comparecer à entrevista ou deixar de entregar os documentos 

especificados no subitem 5.1. deste edital. 

 

6) DO RESULTADO 

6.1. O resultado será divulgado pelo Curso de Graduação em Enfermagem do 

Centro Universitário Fametro - UNIFAMETRO até o dia 23 de setembro de 2019. 

Serão classificados 40 alunos para assumir vagas imediatas e 10 alunos para 

cadastro de reserva. Estes últimos poderão ser convocados durante a execução 

do projeto caso seja ampliado o número de vagas ou diante do desligamento de 

alunos classificados.  

6.2. A divulgação de informações referentes ao presente processo seletivo se 

dará na Coordenação de Enfermagem do Centro Universitário Fametro - 

UNIFAMETRO e afixado em flanelógrafo pela referida Coordenação.  

 

7) DA ADMISSÃO E TEMPO DE PERMANÊNCIA 

7.1. Somente serão admitidos no PROMOVEn os candidatos aprovados no 

processo seletivo. O ingresso no programa não gera qualquer vínculo 

empregatício com a UNIFAMETRO; 

7.2. A participação como voluntário no PROMOVEn não gera benefícios 

pecuniários, por tratar-se de uma atividade voluntária com finalidade de 

desenvolvimento acadêmico e profissional; 

7.3. O tempo de permanência dos voluntários selecionados por este edital é de 

01 ano, podendo ser renovado mediante análise da Coordenação do Curso de 

Enfermagem do Centro Universitário Fametro - UNIFAMETRO. 



 

 
 
 
 

 

 

8) DO DESLIGAMENTO 

8.1. Será desligado do Programa o monitor que, durante a execução do projeto: 

8.1.1. Não participar ativamente das atividades de ensino e extensão; 

8.1.2. Obtiver avaliação insatisfatória no exercício da monitoria realizada 

pelos professores supervisores; 

8.1.3. Perder o vínculo a partir do qual ingressou no projeto – aluno que 

concluir abandonar ou trancar o Curso de Graduação de Enfermagem do 

Centro Universitário Fametro- UNIFAMETRO; 

8.1.4. Praticar ou se envolver em ações não condizentes com os objetivos 

do programa. 

 

9) DA CERTIFICAÇÃO 

Os monitores com presença mínima de 75% da carga horária total de horas 

receberão certificação de sua participação voluntária no Programa. Em caso de 

presença menor o monitor receberá uma declaração de participação. 

 

10) DO CALENDÁRIO 

Divulgação do Edital de Seleção 06 de setembro de 2019 

Prazo Final de Inscrição 13 de setembro de 2019 

Divulgação da homologação das inscrições 16 de setembro de 2019 

Análise curricular e entrevista 17 a 20 de setembro de 2019 

Divulgação do resultado final 23 de setembro de 2019 

 

11) CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão deliberados pela Coordenação do Curso de 

Enfermagem do Centro Universitário Fametro - UNIFAMETRO. 

 

Fortaleza, 05 de Setembro de 2019. 

 

                            ___________________________________ 

Profa. Dra. Edna Maria Dantas Guerra 
Coordenadora do Curso de Enfermagem 


