CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
EDITAL Nº 04/2022
CONCURSO PARA MONITORIA
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
O Diretor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Regional de Blumenau, no uso de
suas atribuições e atendendo ao disposto na Resolução Nº045/2013, do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão, torna público que no período de 21 de fevereiro a 25 de fevereiro de
2022 estarão abertas as inscrições para o concurso de ingresso para monitoria do Departamento
de Fisioterapia.
1 - DAS VAGAS
O número de vagas para o preenchimento das funções de Monitor é de 01 (uma) vaga, para
atuar junto ao Departamento de Fisioterapia, na Matéria (Área Temática): Cinesioterapia I e
II. A monitoria remunerada tem carga horária de 10 (dez) horas semanais, e o(a) monitor(a)
tem direito a bolsa de 12 (doze) créditos financeiros.
2 - DAS INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 21/02/2022 ao dia 25/02/2022 das 7h30min
às 12h e das 13h às 16h30min, no Campus I, Departamento de Fisioterapia, bloco J, sala 105,
portando os seguintes documentos:
•
•
•
•

Histórico escolar emitido e carimbado pela DRA, com média;
Cópia da carteira de identidade;
Resumo de matrícula do semestre letivo do concurso;
Curriculum Vitae (com comprovantes de cursos e participações em eventos).

3 – DOS REQUISITOS
Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos:
• Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Fisioterapia da FURB;
• Ter cursado com aprovação as disciplinas (Componentes Curriculares): Cinesioterapia I e
II objeto do processo de seleção;
• Ter disponibilidade para cumprir carga horária semanal de 10 horas-aula nos períodos
matutino, vespertino ou noturno, compatível com as necessidades da monitoria;
• Não possuir nenhum tipo de bolsa de trabalho, pesquisa, extensão ou vínculo empregatício
dentro ou fora da Universidade, no ato do contrato de monitor.
4 – DA SELEÇÃO
O processo de seleção será realizado nos seguintes dias e locais:
04/03/2022 – horário: 14h – Sala J 002 – Campus I
4.1 DAS PROVAS
O processo seletivo será constituído das seguintes provas:
• Prova teórica;
• Prova prática;
• Prova de títulos.

OBS.: os candidatos deverão apresentar RG e comprovante de matrícula para ter acesso ao local
da prova.
4.2 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
• A prova teórica será escrita, discursiva, a partir de sorteio de tema contemplado neste Edital,
sobre o qual o candidato deverá redigir um texto, de no mínimo uma lauda (20 a 30 linhas), sem
material de suporte e sem consulta de espécie alguma. Serão considerados o poder de
argumentação e a fundamentação teórica.
• A prova prática constará da montagem de uma bateria de testes para aplicação em
determinada situação. Será considerada a pertinência do material selecionado, a ordem da
aplicação e o tempo previsto para a aplicação da bateria.
• A prova de títulos obedecerá às pontuações determinadas pela Comissão Julgadora conforme
tabela discriminada no anexo 1.
• A avaliação final será o resultado da média aritmética entre prova teórica, prova prática e
prova de títulos.
A banca examinadora atribuirá nota a cada prova e será considerado habilitado o candidato que
obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete). Serão desclassificados os candidatos com nota
inferior a 7,0 (sete) nas provas teórica e prática. A designação de monitor aprovado obedecerá
à ordem de classificação dos candidatos.

4.3 TEMAS DAS PROVAS
As provas serão relacionadas aos seguintes temas:
1- Análise qualitativa segmentar do movimento humano.
2- Indicações terapêuticas para alongamento em grupos musculares específicos.
3- Psicomotricidade: propriedades psicomotoras e a relação com a abordagem terapêutica.
4- Equipamentos de musculação como recurso terapêutico.
5- Cinesioterapia funcional e mobilização dos tecidos moles.
6- Técnicas terapêuticas para a coluna lombar.
7- Bases teóricas para a prática da hidrocinesioterapia.
8- Técnicas terapêuticas para a coluna cervical.
9- Uso de equipamentos mecânicos como recursos fisioterapêuticos.
10- Fortalecimento muscular.
4.4 - DA BANCA EXAMINADORA
A banca examinadora do concurso será formada pelos professores:
Carolina Schatz da Silva
Marcus Vinícius Marques de Moraes
Fábio Marcelo Matos
José Francisco Gontan Albiero (suplente)
5 - DOS RECURSOS
O candidato poderá interpor recurso devidamente fundamentado junto à Presidente da Banca
Examinadora no prazo de 3 (três) dias após a publicação do resultado final de classificação.

6 - DAS ATRIBUIÇÕES
De acordo com o art. 28, da Resolução nº 045/2013, as atribuições do monitor são as seguintes:
1. Auxiliar o professor na preparação de aulas e outras atividades didáticopedagógicas;
2. Promover condições para o adequado funcionamento dos laboratórios nas atividades
dos componentes curriculares e área temática objeto de monitoria;
3. Auxiliar os discentes no processo de aprendizagem dos componentes curriculares
ou áreas temáticas objeto do concurso;
4. Auxiliar na organização e acompanhamento de grupos de estudo;
5. Cumprir o Plano de Atividade da Monitoria, elaborado de acordo com as disciplinas
ofertadas no laboratório no semestre corrente e aprovado em reunião departamental;
6. Agir com conduta ética e profissional;
7. Ser assíduo e pontual;
8. Solicitar a compra de materiais e o reparo de equipamentos, quando necessários,
junto ao Centro de Ciências da Saúde;
9. É vedada a participação do monitor na correção de provas, relatórios e atividades
que tenham relação com avaliação do corpo discente e, também, a substituição do
professor em atividades relativas à docência.
7. DOS PRAZOS
O concurso de monitoria tem validade de 2 (dois) anos, podendo ser renovado anualmente,
desde que não exceda a conclusão do curso de graduação.
O Regulamento do Programa de Monitoria do Ensino de Graduação da Universidade Regional
de Blumenau foi aprovado pela Resolução Nº045/2013, de 20 de agosto de 2013.
Blumenau, 10 de fevereiro de 2022.

Prof. Edison Sanfelice André
Chefe do Departamento de Fisioterapia

Prof. Carlos Roberto de Oliveira Nunes
Diretor do Centro de Ciências da Saúde

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ANEXO 1 DO EDITAL Nº 004/2022
CONCURSO PARA MONITORIA
ITEM

PONTUAÇÃO

Nota das disciplinas cursadas

Média

Artigos publicados

1,0

Resumos científicos na área do concurso

0,25

Resumos científicos em outras áreas

0,1

Participação em congressos, etc. na área do concurso

0,5

Estágios na área (a cada 40 horas)

0,25

Estágios em outra área (a cada 40 horas)

0,1

Cursos na área (a cada 10 horas)

0,2

Cursos em outra área (a cada 10 horas)

0,1

O candidato que obtiver a maior pontuação receberá nota 10, enquanto a nota dos demais será
obtida por regra de 3 (três), tendo-se por base a pontuação máxima.

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
EDITAL DE CONCURSO PARA MONITORIA CCS Nº 04/2022
Ficha de Inscrição – Concurso para Monitoria
Nome do candidato:
Data de nascimento:

Naturalidade:

Código de pessoa ou vínculo:

Endereço (Rua, Nº, Bairro):
Cidade:

UF:

Telefones: Res.: ( )
Cel.: ( )

Documentos entregues:
(...) Histórico escolar emitido e carimbado pela DRA, com média;
(...) Cópia da carteira de identidade;
(...) Resumo de matrícula do semestre letivo do concurso;
(...) Curriculum Vitae (com comprovantes de cursos e participações em eventos).
Declaro que tenho conhecimento e aceito as normas relativas ao concurso de monitoria de
_____________________________________________________________(Departamento de
Fisioterapia), conforme Edital Nº 04/2022/CCS.
Blumenau, __/__/2022
__________________________
Assinatura do Candidato
.......................................................................................................................................................
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS
EDITAL DE CONCURSO PARA MONITORIA CCS Nº 04/2022
Ficha de Inscrição – Concurso para Monitoria
Nome do candidato:
Data de nascimento:

Naturalidade:

Código de pessoa ou vínculo:

Endereço (Rua, Nº, Bairro):
Cidade:

UF:

Telefones: Res.: ( )
Cel.: ( )

Documentos entregues:
(...) Histórico escolar emitido e carimbado pela DRA, com média;
(...) Cópia da carteira de identidade;
(...) Resumo de matrícula do semestre letivo do concurso;
(...) Curriculum Vitae (com comprovantes de cursos e participações em eventos).
Declaro que tenho conhecimento e aceito as normas relativas ao concurso de monitoria de
_____________________________________________________________(Departamento de
Fisioterapia), conforme Edital Nº 04/2022/CCS.
Blumenau, __/__/2022.
_____________________________
Nome do Servidor

________________________
Assinatura

