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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
         UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação 

da Formação Inicial Continuada de Professores e 

Diretores Escolares ‒ PRIL - Edital MEC nº 66/2021 

 

   

EDITAL PREG Nº 046/2022  
  

A Universidade Estadual do Piauí – UESPI, por intermédio da Pró-Reitoria de Ensino 

de Graduação – PREG, torna público, através deste Edital, a abertura das inscrições 

do Processo Seletivo Simplificado para provimento de 01 (uma) vagas + cadastro 

reserva de MONITOR PRESENCIAL, do Curso de Licenciatura Plena em 

Matemática, na modalidade presencial, no Campus Heróis do Jenipapo localizado 

em Campo Maior - PI como bolsista do Programa Institucional de Fomento e Indução 

da Inovação da Formação Inicial Continuada de Professores e Diretores Escolares ‒ 

PRIL - Edital MEC nº 66/2021, conforme definido no projeto pedagógico, mediante as 

disposições contidas neste Edital.  

  

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será realizado sob a 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PREG e executado pela 

Comissão do Processo Seletivo, com apoio operacional da Diretoria de Tecnologia, 

Inovação e Comunicação – DTIC. Será ofertada 01 (uma) vaga + cadastro reserva de 

MONITOR PRESENCIAL para o Curso de Licenciatura Plena em Matemática, na 

modalidade presencial. O monitor selecionado servirá ao Programa Institucional de 

Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de Professores e 

Diretores Escolares ‒ PRIL - Edital MEC nº 66/2021. 

1.2 O Processo Seletivo será realizado com participação aberta da comunidade em 

geral;  

1.3 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será realizado por meio 

de Análise Curricular;  

1.4. Pode concorrer às vagas ofertadas neste Processo Seletivo Simplificado somente 

o candidato que:  

a) Possuir Diploma de curso de Graduação em Licenciatura ou Bacharelado em  

Matemática;  

b) Certidão de quitação Eleitoral;  

c) Comprovante de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino. 

 

1.5. Para concorrer às vagas, o candidato deve enquadrar-se no seguinte perfil:  

a) possuir habilidade e facilidade de acesso ao uso de computadores e recursos de 

conectividade à Internet;  

b) ter disponibilidade para desenvolver as atividades acadêmicas de monitoria, 

inclusive aos finais de semana;  
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c) ter disponibilidade para participar de reuniões.  

1.6. Todas as etapas do Processo Seletivo, deste Edital, serão realizadas online.  

1.7. Não haverá homologação para inscrições com documentação incompleta.  

1.8. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas 

informações prestadas.  

1.9. A PREG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, assim como por outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados.  

1.10. No caso do candidato inscrever-se mais de uma vez neste Processo Seletivo 

Simplificado, considerar-se-á válida a última inscrição.  

1.11. O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar, na ÍNTEGRA, as normas 

contidas neste Edital.  

  

2.  INSCRIÇÕES  

2.1. As inscrições para a função de MONITOR PRESENCIAL deverão ser efetivadas 

por candidatos que possuam Graduação em Matemática. As inscrições serão 

gratuitas e realizadas via Internet e exclusivamente por meio do preenchimento 

do Formulário de Inscrição, disponível no endereço eletrônico: 

https://forms.gle/H3QBgBPc78EmTRe39 das 9h do dia 13/10/2022 às 23:59h 

do dia 19/10/2022.  

2.2. A inscrição no Processo de Seleção de Monitor Presencial implicará no 

conhecimento e na aceitação tácita das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

2.3. O candidato deverá seguir as seguintes etapas:  

a) acessar o endereço eletrônico: https://forms.gle/H3QBgBPc78EmTRe39;  

b) preencher devidamente os campos do Formulário de Inscrição online;  

c) digitalizar e inserir a documentação exigida no item 4, deste Edital, em ARQUIVO 

ÚNICO no formato PDF;  

2.4. As informações prestadas na Ficha de Inscrição online e no Currículo serão de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo à Comissão do Processo Seletivo 

o direito de excluí-lo do referido processo, se o preenchimento for feito com dados 

incorretos, incompletos, bem como se forem constatadas, durante ou 

posteriormente o processo de análise;  

2.5. Não será permitida a complementação ou substituição documental após a 

inscrição ser efetivada.  

2.6. A falta de qualquer documento exigido, neste Edital, incidirá no indeferimento da 

inscrição do candidato.  

https://forms.gle/H3QBgBPc78EmTRe39
https://forms.gle/H3QBgBPc78EmTRe39
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2.7. A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital do qual não poderá alegar 

desconhecimento.  

2.8. As inscrições de que tratam este edital são gratuitas, não havendo o pagamento 

de qualquer taxa ou emolumento.  

2.9 O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar, na ÍNTEGRA, as normas 

contidas neste Edital.  

  

3.  REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

3.1 Estar quite com as obrigações militares (candidatos do sexo masculino);  

3.2 Estar quite com as obrigações eleitorais;  

3.3 Possuir Diploma de Graduação em Matemática, fornecido por Instituição de Ensino 

Superior de curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou  

Conselho Estadual de Educação — CEE, ou revalidados em Universidades Brasileiras, 

caso sejam expedidos por estabelecimentos de Ensino Superior de outro país;  

3.4 Residir no município de concorrência ou em cidades circunvizinhas que distem até 

a distância máxima de 100 (cem) km do Campus/Polo de concorrência.  

3.5 Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para desenvolver atividades de 

monitoria presencial, quando necessário, inclusive aos sábados, domingos e 

feriados.  

3.6 Possuir habilidade com o uso de tecnologias digitais da informação e comunicação.  

  
4.  DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

4.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, entregar no prazo, conforme Cronograma 

(ANEXO I), deste Edital, a seguinte documentação:  

a) Documento de Identificação oficial com foto (Registro Geral, Carteira 

Nacional de Habilitação ou Documento com fé pública);  

b) Cadastro de Pessoa Física-CPF, isento quando constar o número no 

Documento de identificação oficial com foto; 

c) Certidão de Quitação Eleitoral;  

d) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino); 

e) Comprovante de residência atualizado do últimos 3 (três) meses;  

f) Diploma de Graduação em Matemática, fornecido por Instituição de Ensino  

 

Superior de curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou Conselho 

Estadual de Educação — CEE, ou revalidados em Universidades Brasileiras, caso 

sejam expedidos por estabelecimentos de Ensino Superior de outro país;  

 

g) Histórico do curso de Graduação em Matemática; 
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h) Currículo Lattes atualizado dos últimos 12 (doze) meses, comprovado, e 

segundo os itens da Tabela de Pontos para a Análise de Títulos conforme ANEXO II.  

i) Declaração de disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para desenvolver 

atividades de monitoria, inclusive aos sábados, domingos e feriados, disponível neste 

Edital (ANEXO III).  

 

4.2 O candidato deverá indexar e inserir todos os documentos, inclusive o currículo, 

em um único arquivo de formato pdf, na sequência exata a saber: a, b, c, d, e, f, g, h, i.  

4.3 O candidato que deixar de entregar qualquer um dos documentos obrigatórios 

listados acima, será automaticamente eliminado deste certame, uma vez que, em 

hipótese alguma, será aceita a complementação documental de forma extemporânea.  

  

5.  DO INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO  

5.1. Será indeferida a inscrição em qualquer tempo, o candidato que:  

a) não apresentar documento comprobatório informado na documentação para 

análise;  

b) estar em desacordo com qualquer requisito deste Edital;  

c) cometer falsidade ideológica com prova documental;  

d) burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital.  

  

6.  PROCESSO DE SELEÇÃO  

 O Processo de seleção ocorrerá em duas etapas: A primeira será de homologação  

das inscrições; A segunda, classificatória, de análise curricular. A análise será feita de 

acordo com os critérios discriminados no ANEXO II.  

  

7.  DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1. A pontuação final deste Processo Seletivo e a classificação dos(as) 

candidatos(as) levarão em consideração o resultado dos pontos atribuídos conforme 

os critérios apresentados no ANEXO II, e será disponibilizado no site oficial da UESPI: 

https://www.uespi.br, conforme cronograma, ANEXO I.  

7.2 O Resultado Preliminar do(a)s candidato(a)s será realizado por ordem 

decrescente da pontuação do Resultado da Análise Curricular.  

7.3 Como critério de desempate na classificação dos(as) candidatos(as), na 

hipótese de igualdade de pontuação da Análise Curricular, será efetivada a aplicação 

sucessiva dos seguintes quesitos:  

a) Candidato que tiver maior idade, desde que tenha idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, de acordo com o estatuto do idoso.  

b) maior titulação;  

c) maior coeficiente de rendimento acadêmico na Graduação;  



  

  

 

  

  

  

  5  

d) maior idade.  

  

8.  DOS RESULTADOS  

8.1 A divulgação do resultado do Processo Seletivo será disponibilizada no site oficial 

da UESPI: https://www.uespi.br, conforme cronograma, ANEXO I;  

8.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo.  

  

9.  DOS RECURSOS  

9.1. Em caso de discordância sobre os resultados: da homologação da inscrição, da 

análise curricular ou do resultado final, o(a) candidato(a) deverá interpor recurso nas 

datas previstas no cronograma, ANEXO I, de forma online, no endereço eletrônico 

prilmat@uespi.br Depois desse prazo, não serão aceitas quaisquer reclamações sobre 

a classificação.  

9.2. O resultado dos recursos será disponibilizado no site oficial da UESPI: 

https://www.uespi.br, conforme cronograma, ANEXO I, deste Edital.  

9.3. Serão desconsiderados questionamentos que não estiverem devidamente 

justificados e fundamentados, bem como encaminhados de forma diferente ao 

estabelecido neste Edital.  

9.4. A revisão das pontuações obtidas será efetivada somente para o(a) 

candidato(a) que apresentar recurso. Os demais candidatos poderão ter classificação 

alterada em função da(s) alteração(ões) de pontuação do(s) candidato(s) que 

recorreu(ram). 

  

10.  DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES  

  

10.1 O Monitor Presencial é o profissional selecionado para o exercício das 

atividades de monitoria. Cabe à Coordenação do Curso determinar as atividades a 

serem desenvolvidas para execução dessa função. 

10.2 O candidato deverá apresentar: capacidade de redigir, capacidade de síntese, 

capacidade no uso de tecnologias midiáticas; habilidades pessoais como criatividade, 

pontualidade, liderança, comprometimento e capacidade de trabalhar em equipe.  

10.3 O Monitor que não cumprir com suas atribuições, assegurado o exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá ser substituído pela coordenação de curso, a 

qualquer tempo, pelo próximo candidato apto, seguindo invariavelmente a ordem de 

classificação do resultado deste Edital de Processo Seletivo.  

10.4 O monitor tem como função auxiliar os coordenadores de curso e pedagógico 

no desenvolvimento do curso em seu Campus/polo correspondente, na interação com 

o estudante, compreendendo as seguintes atribuições:  

a) Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso;  

b) Mediar a comunicação entre os professores e os discentes;  

mailto:prilmat@uespi.br
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c) Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;  

d) Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes; 

e) Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes; 

f) Colaborar com a coordenação do curso na aplicação da avaliação dos estudantes;  

g) Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pelo programa;  

h) Elaborar relatórios de acompanhamento dos alunos e encaminhar à coordenação 

do Curso; 

i) Organizar horário que facilite o atendimento ao acadêmico, com previsão de 

atendimento em turnos distintos; 

j) Orientar os alunos quanto aos procedimentos administrativos referentes ao termo 

de desistência, aproveitamento de estudo, requerimento de 2ª chamada, atestados 

ou outra solicitação administrativa. 

 

 

  

11.  DAS BOLSAS  

  
11.1. O valor da bolsa para Monitor Presencial é de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

mensais, sem vínculo empregatício, com recurso oriundo do Programa Institucional de 

Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de Professores e 

Diretores Escolares ‒ PRIL - Edital MEC nº 66/2021.  

11.2. O período de prestação de serviço é vinculado às necessidades e à vigência do 

Curso de Licenciatura Plena em Matemática da  

Universidade Estadual do Piauí (Campus Heróis do Jenipapo), Programa Institucional 

de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de Professores e 

Diretores Escolares ‒ PRIL - Edital MEC nº 66/2021.  

11.3. A bolsa será suspensa em todos os afastamentos da prestação de serviços de 

monitoria, inclusive no caso de licença maternidade, podendo, o tempo do vínculo, ser 

inferior ou superior ao previsto, ou mesmo sofrer interrupção, conforme a necessidade.  

11.4. A interrupção, suspensão ou exclusão do vínculo do Monitor será automática, 

após constatação do não cumprimento de alguma das ações previstas no presente  

Edital.  

  

12.  DA VALIDADE DO EDITAL  

12.1. O Processo Seletivo Simplificado de Monitor que trata este Edital, será válido por 

2 (dois) anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser 

prorrogável por igual período, a critério da UESPI.  

  

13.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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13.1. Os itens constantes neste Edital poderão sofrer eventuais retificações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento 

que lhes disser respeito, circunstância em que será mencionada em Aditivos ao 

referido Edital ou Avisos a serem publicados no site oficial da UESPI: 

https://www.uespi.br/.  

13.2. O não cumprimento das atividades necessárias às funções de Monitor implicará 

no desligamento imediato do bolsista a qualquer tempo.  

13.3. As informações prestadas em qualquer fase da seleção são de inteira 

responsabilidade do candidato. A PREG reserva-se no direito de excluir do 

processo seletivo o candidato que preencher a ficha de inscrição com dados 

incorretos ou inverídicos, mesmo que constatados posteriormente à realização 

deste certame.  

13.4. A Comissão do Processo Seletivo divulgará normas complementares às 

estabelecidas no presente Edital, caso sejam necessárias por meio de nota 

oficial publicados no site oficial da UESPI: https://www.uespi.br/.  

13.5. Será eliminado(a), em qualquer época, mesmo após a vinculação, o(a) 

candidato(a) classificado(a) que tenha participado do Processo Seletivo usando 

documentos ou informações falsas ou outros meios ilícitos.  

13.6. Não será admitida a complementação documental fora do prazo determinado 

neste Edital para a efetivação desta ação, conforme Cronograma de execução 

do Processo Seletivo — ANEXO I.  

13.7. Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela PREG/UESPI depois de 

ouvida a Comissão do Processo Seletivo e as Coordenações Institucional e de 

Curso.  

  

  

Teresina (PI), 07 de outubro de 2022.  

 

 

 

Prof. Msc. Anderson Fabian de Sousa Meneses  - Matrícula 227114-1 - Coordenador do Curso 

de Matemática 

 
Profa. Dra. Márcia Percília Moura Parente  - Matrícula 092678-7 - Coordenadora Institucional 

do Programa  
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ANEXO I  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA MONITORES DO CURSO DE  
LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA DO EDITAL PREG Nº 046/2022  

EVENTO  PERÍODO  

Lançamento do Edital  07/10/2022  

Interposição de Recurso contra o Edital  08/10/2022  

Resultado de interposição de Recurso contra Edital  12/10/2022  

Período para inscrição dos candidatos  13/10 a 19/10/2022  

Divulgação da Homologação das Inscrições   26/10/2022  

Interposição de recurso contra resultado da homologação das Inscrições  27/10/2022  

  

Resultado dos recursos interpostos contra a homologação das inscrições  01/11/2022  

Análise dos currículos  26/10 a  04/11/2022  

Divulgação do Resultado Parcial  09/11/2022  

Período para interposição de recurso contra o Resultado Parcial          10/11/2022  

Divulgação do Resultado Final da seleção.  18/11/2022  
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ANEXO II  
  

FICHA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO  

(Deve ser inserida a devida comprovação no sistema, tornando o processo aditável)  

 

 

 

 

  

  

  
DIMENSÃO  

  

  
CRITÉRIOS  

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
 

  
Formação  

Título de Doutor em Matemática 

(25 pontos) 
25  

Título de mestre em Matemática 

(20 pontos) 
20  

Título de Especialista em Matemática 

(10 pontos) 
10  

Experiência  

Profissional 

Experiência como docente de 

Matemática no Ensino Superior  

(3 por semestre letivo) 

     18  

 Experiência como docente na    
 Educação Básica – Matemática  

(1 pontos por ano letivo)  

5  

Experiência como tutor em disciplinas 

do curso de Matemática (2 pontos por 

semestre)  

     12  

  
Cursos  

Curso de aperfeiçoamento 

profissional ou extensão na área - 

Matemática –  

mínimo 15 horas (2 pontos por curso)  

     10  
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ANEXO III  
  

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA A FUNÇÃO DE MONITORIA  

  

  

  

Eu, ________________________________________________________________________ 

  residente no município de ______________________________ na rua __________________  

  ________________________________________nº______________ Bairro: _________________ 

Complementação: _______________________________ telefones: _____________________  

e-mail ______________________________________________, declaro que disponho de 15 

horas semanais para dedicar-me ao trabalho de Monitoria Presencial no Curso de Licenciatura 

Plena em Matemática na modalidade presencial, da Universidade Estadual do Piauí, Programa 

Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de  

Professores e Diretores Escolares ‒ PRIL - Edital MEC nº 66/2021, Campus/Polo 

______________________________ conforme consta do Edital PREG nº 046/2021.  

  

  

  

  

  

   

   (PI)  de de 2022  

Local e Data  

  

  
  

 

 

 

   

 
  

Assinatura do(a) Candidato  


