
 
 

EDITAL Nº020/2016 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MONITORIA REMUNERADA NO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESFA 

 
 
 O Diretor da Escola Superior São Francisco de Assis - ESFA, Clenilton Pereira, no 

uso de suas atribuições regimentais, torna público o edital de seleção para monitoria 

remunerada no Curso de Educação Física da ESFA, conforme as seguintes normas e 

procedimentos:  

  
I – Dos requisitos para inscrição 
a) Estar regularmente matriculado (a) no Curso de Educação da ESFA. 
b) Não estar respondendo a inquérito disciplinar por motivo de descumprimento das 
normas regimentais da ESFA.  
c) Ter disponibilidade de 4 horas diárias para cumprir a monitoria, devendo assegurar 
que não existe conflito entre os seus horários de aula e aqueles a serem dedicados à 
monitoria.  
 
II - Do período e local de inscrição 
a)As inscrições serão realizadas no período de 01 a 09 de agosto de 2016, no 
protocolo da ESFA, no horário de 8h às 20h, de Segunda a Sexta-feira. 
 
III - Dos documentos necessários para inscrição 
a)A inscrição será realizada mediante o preenchimento e entrega  da ficha de 
inscrição. (ANEXO I) 
 
IV- Das vagas e Carga horária 
a)No total estão sendo ofertadas 02(duas) vagas de monitoria, com carga horária 
semanal de 20h. 
 
V- Da bolsa 
a)A bolsa ofertada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário 
mínimo em vigência, durante o período de atuação na monitoria. 
 
VI - Dos Critérios para seleção  
a)1ª Etapa – análise do histórico escolar a ser realizada pela Coordenação do Curso 
de Educação Física da ESFA, no dia 10 de agosto de 2016. 
b) 2ª Etapa - entrevista a ser realizada pela Coordenação do Curso de Educação 
Física da ESFA, no período de 11 a 12 de agosto. 
  
VII - Do resultado e do Contrato de monitoria 
a)O resultado final será divulgado no site da ESFA, no dia 15 de agosto de 2016. 
b)O candidato selecionado deverá apresentar-se no Departamento Pessoal da ESFA 
para assinatura do Contrato no dia 16 de agosto de 2016, no horário de 8h30 às 18h. 
 
VIII - Do período de realização da monitoria 
a)Os candidatos selecionados para as ações de monitoria no Curso de Educação 
Física atuarão no período de 16 de agosto de 2016 a 22 de dezembro de 2016.  
 



 
 
IX - Das disposições gerais:  
a)O(a) aluno(a) poderá solicitar o seu desligamento da monitoria mediante justificativa 
prévia a ser comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta dias). 
b) A qualquer tempo, mediante justificativa, a coordenação do Curso de Educação 
Física poderá solicitar o desligamento do(a) aluno(a) da monitoria. São motivos de 
desligamento: descumprimento do plano de atividades, faltas não justificadas, 
descumprimento dos horários pré-estabelecidos, não apresentação dos relatórios 
mensais, atitudes não compatíveis com a função de monitor(a) ou interrupção do 
curso. 
c) Os Casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral, não cabendo recurso de 
qualquer natureza. 

 

Publique-se, 

Santa Teresa, 28 de julho de 2016. 

 
 
 
 
 

CLENILTON PEREIRA 
Diretor Geral da ESFA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO I 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MONITORIA REMUNERADA NO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESFA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

 

NOME DO(A) ALUNO(A):_____________________________________________ 

PERÍODO EM CURSO:_____________ 

TELEFONE: ________________________________________________________ 

E-MAIL:___________________________________________________________  

 

Li e estou de acordo com as normas e critérios constantes no Edital nº ___________ 

referente ao processo de seleção para monitoria remunerada no curso de Educação 

Física da ESFA.  

Santa Teresa, ______ de ________________ de 2016. 

 

________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 


