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Serra Talhada, 14 de junho de 2021 
 

Edital de Seleção de monitoria 01/2021 
 

 Estão abertas as inscrições para seleção de monitor para a disciplina GENT5000 
– Genética Básica.  
 As inscrições se realizarão no período de 14/06/2021 A 19/06/2021. O 
interessado deverá preencher a ficha de inscrição (FAC 09), disponível em 
http://www.uast.ufrpe.br/monitoria e encaminhar juntamente com os documentos 
requeridos (histórico escolar atualizado, cópia do RG, cópia do CPF), para o email 
anapaula.pinto@ufrpe.br 

O número de vagas disponíveis está disposto no quadro abaixo bem como a 
modalidade da monitoria. 
 

Modalidade da 
monitoria 

Matéria No de vagas 

Remunerada  Genética Básica 01 

 
   
A) REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

 
Somente poderão inscrever-se nos exames de seleção os candidatos que: 

 
1. Graduandos do curso de Zootecnia que integralizaram a disciplina GENT 5000 - 
Genética Básica com média igual ou superior a sete (7,0); 
2. Estiverem regularmente matriculados no curso de Zootecnia; 
3. Tiverem um coeficiente de rendimento superior a cinco (5,0); 
4. Apresentem disponibilidade de horário compatível com as necessidades das 
atividades de monitoria; 
5. Não possuam bolsa, de qualquer que seja o tipo, seja na UFRPE ou fora dela.    
 
 
B) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO: 
 
1. Requerimento de inscrição devidamente preenchido (FAC 09) 
2. Cópia do CPF 
3. Cópia do RG 
4. Cópia do histórico escolar atualizado 
 
 
 

http://www.uast.ufrpe.br/monitoria
mailto:anapaula.pinto@ufrpe.br


 
C) AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS: 

 A seleção dos monitores se dará através de prova escrita e didática específica 
da matéria (cujo conteúdo programático está disponibilizado no Anexo I). 

A média final dos candidatos será ponderada, sendo atribuído peso 2 (dois) à 
prova escrita; peso 2 (dois) prova didática; 2,0 (dois) a média semestral na disciplina e 
4,0 (quatro) ao coeficiente de rendimento comprovado no histórico escolar.  

A prova escrita é eliminatória, sendo o candidato desclassificado com nota inferior 
a 7,0.  

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou 
superior a 7,0 (sete). 

O aluno aprovado será classificado pela média final, preenchendo deste modo a 
vaga existente.  

A carga horária das atividades dos monitores será de 12 horas semanais nos 
turnos a saber. 

  

Tipo de 
monitoria 

Turno No de 
vagas 

Remunerada  Manhã/Tarde 01 

 
C) Calendário de realização das provas: 

 

Etapa Data Horário 

Inscrições 14/06 a 19/06 - 

Resultado das Inscrições Homologadas 20/06 12:00 h 

Prova Escrita 22/06 08:00 h 

Prova didático/prática 22/06 10:00 h 

Resultados 22/06 18:00 h 

 
 
 

Serra Talhada, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

 

Ana Paula Gomes Pinto 

Professor orientador 



ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

01. Genética Mendeliana  

02. Probabilidade e testes de proporções genéticas 

03. Bases químicas da herança (Composição e função dos ácidos nucleicos) 
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