UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
ÁREA DE MICROBIOLOGIA

EDITAL SELEÇÃO DE MONITORIA PARA MICROBIOLOGIA

A Área de Microbiologia do Departamento de Biologia, no uso de suas atribuições legais, torna público
o presente edital de abertura de inscrições, no período de 18 a 27 de abril, visando a Seleção de Monitoria na
Disciplina Microbiologia, de acordo com a Resolução nº 262/2001.
1. DAS VAGAS
- Três vagas para Bolsista: 1 turno manhã, 1 turno tarde, 1 turnos tarde/noite
- Uma vaga para Voluntário: turno manhã
2. DA INSCRIÇÃO
Os candidatos deverão:
1- Ter sido aprovado na disciplina Microbiologia com média maior ou igual a 7,0 (sete)
2- Não possuir reprovação por nota na disciplina Microbiologia
3- Ter coeficiente de rendimento superior a 5,0 (cinco)
4- Apresentar disponibilidade de horário para realização da monitoria (12 horas semanais)
5- Não possuir histórico de desligamento do Programa de Monitoria da UFRPE
6- Não possuir outra bolsa, de qualquer tipo, seja na UFRPE ou fora dela

Documentos Necessários:
- Histórico escolar
- Requerimento de inscrição (site PREG)

Local da inscrição:
- Apoio Didático do Departamento de Biologia, das 9:00 às 11:00 h e das 14:00 às 17:00 h.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Prova Teórica
- Morfologia, estrutura e reprodução das bactérias

- Morfologia, estrutura e reprodução dos fungos
- Nutrição e crescimento dos microrganismos
Prova Prática
- Princípios gerais de esterilização
- Cultivo de bactérias e fungos
- Coloração de Gram
- Observação microscópica de bactérias e fungos
- Antibiograma

4. DA SELEÇÃO
A seleção será realizada por meio de:
a) Média obtida na Disciplina Microbiologia (constante no Histórico Escolar) - PESO 2;
b) Coeficiente de rendimento – PESO 4;
c) Nota da prova escrita/prática – PESO 4;
A classificação do candidato será efetuada pela média ponderada de todas as médias constantes nos
itens “a”, “b”, e “c”. Em caso de empate no resultado da seleção, serão observados, os seguintes critérios:
1- Total de créditos cursados pelo candidato
2- Coeficiente de rendimento do candidato
5. CRONOGRAMA DO CONCURSO
Período de Inscrição
Resultado da Homologação das inscrições
Prova Teórica
Prova Prática
Divulgação do resultado

18 a 27 de abril
03 de maio às 09:00 h
08 de maio às 09:00 h
10 de maio às 14:00 h
15 de maio às 14:00 h

Recife, 19 de março de 2018.

Prof. Dr. Marcos Antônio Barbosa de Lima
Presidente da Comissão de Seleção de Monitoria

