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EDITAL N° 01/2021 - Seleção de Monitores para o Pré-Enem/UACSA 2021. 

 

A Comissão de Protagonismo Social da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, 

por meio deste Edital, torna pública a abertura de inscrições para a seleção de 

MONITORES VOLUNTÁRIOS para o PRÉ-ENEM UACSA 2021 e estabelece as seguintes 

normas: 

  

1.   DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

1.1 O Projeto PRÉ-ENEM UACSA de que trata este edital, atua como curso preparatório para 

o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) que contempla o atendimento à população de 

escolas públicas do município do Cabo de Santo Agostinho e cidades circunvizinhas, com 

vistas ao fortalecimento do conhecimento dos estudantes de ensino médio para facilitar o 

ingresso deles à educação superior. 

  

1.2 O processo seletivo dos monitores voluntários para o Projeto PRÉ-ENEM UACSA será 

regido por este Edital, Anexo e posteriores retificações, caso existam, e sua elaboração, 

execução, correção e divulgação caberá à Comissão de Protagonismo Social da UACSA. 

  

1.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de todas as informações 

referentes ao processo seletivo dos monitores voluntários para o Projeto PRÉ-ENEM 

UACSA. 

  

2. DAS VAGAS E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO 

2.1 O Pré-Enem UACSA dispõe de 10 (dez) vagas no total, sendo distribuídas da seguinte 

forma: 01(uma) vaga para a disciplina de Física, 01 (uma) vaga para a disciplina de Química, 

02 (duas) vagas para a disciplina de Matemática, 01 (uma) vaga para a disciplina de Biologia, 

1 (uma) vaga para a disciplina de Espanhol, 1 (uma) vaga para a disciplina de Redação e 03 

(três) vagas para  logística do projeto (organização das redes sociais, dos simulados, 

acompanhamento dos alunos, auxiliar monitores e demais atividades).   
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2.2 O processo seletivo consistirá de uma entrevista, uma prova didática e da análise do 

coeficiente acadêmico, ambos de caráter eliminatório e classificatório, para os que desejem 

atuar como monitores voluntários do projeto.  

  

2.3 As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, do dia 05 a 12 de maio de 

2021, por meio do preenchimento correto do formulário de inscrição no endereço 

https://docs.google.com/forms/d/1faigyPPsNKuEvP7-5w412kKZ7f8sgCWthqQTC9nB6BU/edit , 

disponível no site da UACSA. 

  

2.4 Candidatos podem se inscrever para concorrer à monitoria de mais de uma disciplina. 

  
3. DA SELEÇÃO 

3.1  O processo seletivo será composto de duas etapas: uma entrevista e uma prova 

didática, ambos de forma online. O coeficiente de rendimento será avaliado e será 

considerado critério de desempate entre os candidatos. 

  

3.2  A entrevista será realizada 21/05/2021 a partir das 13 horas, com horário pré-

determinado para cada disciplina. O horário e o link de acesso serão divulgados, no 

site da UACSA, após verificação do número de inscrições. 

  

3.3  A prova didática constará da apresentação de uma aula por parte do candidato 

para uma banca avaliadora, composta por, no mínimo, 02 (dois) membros da UACSA.  

  

3.4  A prova didática será realizada entre os dias 03 e 11 de junho de 2021, em data 

e link a serem divulgados posteriormente conforme cada disciplina. 

  

https://docs.google.com/forms/d/1faigyPPsNKuEvP7-5w412kKZ7f8sgCWthqQTC9nB6BU/edit


 

 

 

       MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 

COMISSÃO DE PROTAGONISMO SOCIAL 

 
 

 

 

 

 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho - Rua Cento e Sessenta e 

Três, N° 300 - Garapu, CEP: 54518-430 Torre Heloisa Cardoso (Próximo ao Shopping Costa Dourada) Cabo de Santo 

Agostinho/PE – preenemuacsa@gmail.com 
 

 3 

   
 

3.5   A prova didática constará da apresentação de uma aula por parte do candidato 

para a banca avaliadora, com duração máxima de 20 minutos. O tema da aula será 

divulgado 48 horas antes da prova didática. 

  

3.6  O candidato ministrará sua aula na plataforma Google Meet no link que será 

disponibilizado pela Comissão. 

  

4. DO RESULTADO 

  

4.1  O resultado da entrevista será divulgado 28 de maio de 2021. 

  

4.2  Poderão realizar a segunda etapa do processo seletivo composta pela prova didática 

os candidatos classificados na entrevista. 

  

4.3  Serão classificados para convocação os candidatos que obtiverem a maioria dos votos 

da banca avaliadora. A convocação será feita por ordem decrescente de nota por disciplina, 

até o provimento das vagas que cada uma das disciplinas disponibiliza. 

  

4.4  Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na 

ordem a seguir, sucessivamente: 

  a) Obtiver nota maior na prova didática. 

  b) tiver maior coeficiente acadêmico. 

  c) na persistência de empate, terá preferência o candidato mais velho. 

  
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

5.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, 

editais complementares e comunicados referentes a este Edital, seja nos locais de 

divulgação deste edital ou através do site da UACSA (http://uacsa.ufrpe.br/) e das redes 

sociais Instagran (@comissaodeprotagonismosocial e @preenemuacsaufrpe). 

http://uacsa.ufrpe.br/
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5.2 O prazo de validade deste Edital será somente para este concurso, não podendo ser 

prorrogado. 

5.3 Os casos omissos neste Edital serão apreciados pela Comissão de Protagonismo 

Social. 

  

  
  

Etapas Datas 

Inscrições 05 a 12 de maio de 2021 

Entrevista 21 de maio de 2021 

Resultado da Entrevista 28 de maio de 2021 

Provas didáticas 03 a 11 de junho de 2021 

Resultado final 15 de junho de 2021 

  

Cabo de Santo Agostinho, 03 de maio de 2021. 

  

  

Grazianny Andrade Leite 

Coordenadora do Projeto Pré-Enem UACSA 

 

 


