EDITAL 004/2022 DE 16 DE MARÇO DE 2022
BOLSA DE MONITORIA
O Centro Universitário Maria Milza – UNIMAM, através do Reitor, Senhor Weliton
Antonio Bastos de Almeida, usando de suas atribuições legais, faz saber para
conhecimento dos interessados, o Edital da seleção de bolsa de monitoria da disciplina
de Anatomia Humana para estudantes dos CURSOS DE BACHARELADO EM
BIOMEDICINA, BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, BACHARELADO
EM ENFERMAGEM, BACHARELADO EM FARMÁCIA, BACHARELADO EM
FISIOTERAPIA, BACHARELADO EM NUTRIÇÃO, BACHARELADO EM
ODONTOLOGIA, BACHARELADO EM TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA.
Critérios para inscrição:

Para candidatar-se a monitoria o aluno deverá atender às seguintes condições:
a) Estar regularmente matriculado em um dos cursos no UNIMAM mencionados acima;
b) Já ter cursado e obtido aprovação na disciplina Anatomia Humana.
c) Não haver sofrido medida disciplinar;
d) Apresentar disponibilidade de tempo, em declaração por escrito, de 20 horas semanais
(não computando aí as atividades práticas) para atuar no Programa, sem prejuízo do
horário previsto para suas atividades curriculares obrigatórias como discente;
e) Estar adimplente com a mensalidade.
Documentação para inscrição:
 Carteira de Identidade (original e cópia);
 Declaração, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, de disponibilidade de
tempo de 20 horas semanais, sem prejuízo do horário previsto para suas atividades
curriculares, obrigatórias como discente. (Disponível no final deste edital anexo A)
 Entregar a documentação, obedecendo ao período de inscrição, na Secretaria de
Acadêmica da FAMAM, nos turnos:
Matutino: 09h00min às 11h30minh.
Noturno: 18h30min as 21h30minh
Período de inscrição:
A inscrição para o Processo Seletivo para bolsa de monitoria da disciplina de Anatomia
Humana estará aberta no período de 16/03/2022 a 22/03/2022.

Observações gerais sobre a inscrição
 Serão anuladas as inscrições que não atenderem às exigências contidas neste Edital;
 Ao assinar o requerimento, o candidato estará efetivando a inscrição e aceitando as
condições e normas estabelecidas, não sendo permitido o cancelamento nem alteração da
inscrição;
 Não será permitida a realização de inscrição condicional.

a) Análise de Histórico Escolar (peso 5,0)
b) Conceito de aprovação na disciplina; (Peso 5,0)

Bolsa
A Bolsa terá duração de 12 meses, com carga horária semanal de 20h (turno será acertado
com coordenação do curso), podendo ser interrompida pelo (a) bolsista ou pela Instituição
(em caso de falta de assiduidade, pontualidade ou negligência no trabalho) em qualquer
época.
O valor correspondente à bolsa será:
a) R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) descontados no valor da parcela mensal do
curso.
b) No caso, em que o estudante selecionado seja bolsista do PROUNI 100% e no
processo não haver classificados para a vaga, o mesmo, poderá assumir a vaga na
modalidade voluntário.
c) No caso, em que o estudante selecionado faça parte do FIES, o valor
correspondente a bolsa será descontado na porcentagem que o estudante investe
na parcela mensal do curso.
Governador Mangabeira, 16 de março de 2022.

Weliton Antonio Bastos de Almeida
Faculdade Maria Milza
Diretor Geral

ANEXO A

FICHA DE INSCRIÇÃO/BOLSA MONITORIA
Edital n° 004/2022
1. IDENTIFICAÇÃO DO (A)ALUNO(A)
NOME
CPF

RG

DATA DE NASCIMENTO

/

/

ESTADO CIVIL

TELEFONE:

2. ENDEREÇO
RUA

Nº

BAIRRO

COMPLEMENTO

CIDADE

ESTADO

CEP
3. DADOS ACADÊMICOS
CURSO
SEMESTRE

TURNO

E-MAIL

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Eu, _________________________________________________________________ declaro disponibilidade de
(nome do (a) aluno (a)

tempo de 20 horas semanais, para atuar como bolsista de

Monitoria para o Laboratório de Anatomia .

____________________________________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)

Governador Mangabeira _______de________________de 2022.

