
 

 

EDITAL 033/2018  

BOLSA DE MONITORIA ACADÊMICO-CIENTÍFICA 

DISCIPLINA DE BIOLOGIA CELULAR 

 

O Diretor da Faculdade Campo Real, Edson Aires da Silva, no uso de suas atribuições legais, 

torna público a inscrições para bolsa de Monitoria Acadêmico-científica, na disciplina de Biologia 

Celular no período de 02/04/2018 2018 a 30/11/2018. 

 

1. DAS VAGAS: 1 vaga 

 

2. PRÉ-REQUISITO DO CANDIDATO: 

2.1  O candidato deverá ser aluno regular do curso de Biomedicina da Faculdade Campo Real;  

2.2  Ter disponibilidade de 8 horas semanais; 

2.3  Para assumir a vaga o aluno não pode estar vinculado à outra bolsa na IES; 

2.4  Possuir assiduidade superior a 75%. 

2.5  Ter cursado a disciplina na qual pretende ser monitor e possuir aproveitamento acadêmico superior 

a 70%; 

 

3. DO VALOR DA BOLSA 

O valor da bolsa de Monitoria Acadêmico-Científica será de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis 

reais). 

 

4. DO PRAZO DA VIGÊNCIA 

A vigência da bolsa será no período de 02/04/2018 2018 a 30/11/2018. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1 LOCAL: A inscrição para a vaga de monitor deverá ser realizada na Secretaria Acadêmica do 

BLOCO DA SAÚDE. 

5.2  PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 19/03/2018 a 27/03/2018. 

5.3  REQUISITOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: Não serão admitidas as inscrições de alunos não 

regularmente matriculados e com documentação pendente junto à Secretaria Acadêmica. 

 

6. SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

  Serão considerados classificados na prova de seleção os candidatos que obtiverem nota igual 

ou superior a 7,0 (sete) sobre um total de 10 pontos possíveis.  O processo de seleção constará de 

prova TEÓRICA que será realizada no dia 29/03/2018 a partir das 8h e terá uma duração máxima de 

2 (duas) horas. O conteúdo programático e bibliografia recomendada estão no anexo I deste edital.  

  A relação de candidatos em ordem decrescente de nota obtida na prova escrita será divulgada 

no dia 15/03/2018, em edital próprio no mural de informações do Curso e na página do Programa de 

Monitoria (http://www.camporeal.edu.br/utilidades/programa-de-monitoria/).  

  O primeiro colocado será convocado para entrevista no dia 29/03/2017, às 15h30. Em caso de 

empate na nota obtida o critério de desempate utilizado será feita a avaliação de currículo. O resultado 

final, após recursos (quando houver), será divulgado dia 30/03/2018. O início das atividades será no 

dia 02/04/2018.  

  Em caso de cancelamento da bolsa por qualquer das partes (Monitor ou IES) a vaga será 

suprimida com o segundo classificado neste processo seletivo. Será motivo de desclassificação o 

descumprimento de qualquer item deste edital. 

 

http://www.camporeal.edu.br/utilidades/programa-de-monitoria/


 

 

 

 

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA   

 

Disciplina: Biologia Celular 

Conteúdo Programático: 

Estudo morfofuncional da célula, enfocando métodos de estudo, composição química, membrana 

plasmática, sistema de endomembranas, citoesqueleto, matriz extracelular, núcleo, divisão e 

diferenciação celular. Organelas celulares, diferenças entre células procarióticas e eucarióticas. 

 

Bibliografia Recomendada: 

ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da biologia celular. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 740 

p., il. ISBN 85-363-0679-3.  

DE ROBERTIS, Eduardo M. F. de; HIB, José. Bases da biologia celular e molecular. Tradução de 

Antonio Francisco Dieb Paulo. 4.ed.rev.at. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 389 p., il. 

Bibliografia. ISBN 978-85-277-1203-3. 

JUNQUEIRA, Luiz C.; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. 332 p., il. ISBN 85-277-1045-9. 

 

 

 

Guarapuava, 14 de março de 2018. 

 

 

 

_____________________________________    _____________________________________   

              Patrícia M. Melhem Rosas                      Professor Sandro Roberto Mazurechen 

               Coordenação Acadêmica                Núcleo de Planejamento de Ensino  

 

 

 

 


