UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO DE ODONTOLOGIA
DISCIPLINA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL
PREVENTIVA E INTERCEPTORA

EDITAL Nº 02, de 06 de agosto de 2018
A CLÍNICA INTEGRADA INFANTIL torna público que, do dia 06 a 20 de agosto
de 2018, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo para monitoria
não subsidiada conforme descrito a seguir:
1. SOBRE AS VAGAS:
1.1 Número de vagas: 1
1.2 Carga horária semanal: 8h
1.3 Tempo de duração: 1 semestre letivo – (de agosto a dezembro de 2018)
podendo ser renovado para o próximo semestre.
2. PRÉ-REQUISITOS
2.1 Ser aluno(a) de graduação em Odontologia da Universidade Federal de
Santa Maria, com matrícula em situação regular;
2.2 Ter sido aprovado na disciplina de Clínica Integrada Infantil.
3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA
3.1 Auxiliar os professores em tarefas didáticas, inclusive na preparação
de

aulas e trabalhos escolares;

3.2 Auxiliar os professores em tarefas de pesquisa e extensão, compatíveis co
m o seu grau de conhecimento;
3.3 Auxiliar os professores nas realizações de trabalhos práticos e
experimentais
compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência na disciplina;
3.4 Participar com os professores na orientação de alunos visando a sua
integração na Universidade.
4. DA INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DA MONITORIA
4.1 A inscrição deverá ser feita via e-mail ortodontiaufsm@gmail.com contendo
os seguintes itens:

-nome completo; número da matrícula, semestre atual, telefone, e-mail;
-documentação: comprovante de matrícula, histórico escolar atualizado e
currículo Lattes.
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO;
5.1 Atender aos pré-requisitos constantes no item 2;
5.2 Ter disponibilidade de horário de acordo com as necessidades da disciplina;
5.3 Nota obtida na disciplina de Ortodontia e Ortopedia Facial Preventiva e
Interceptora e nota na disciplina de Estágio em Clínica Odontológica Integrada
Infantil (se for o caso);
5.4 Avaliação do currículo;
5.5 Entrevista na quarta-feira, dia 22 de agosto de 2018 das 10h às 12h.
6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
6.1 O resultado será divulgado no dia 23 de agosto de 2018 na Plataforma
Moodle e no mural da Ortodontia (quarto andar, em à sala 414).
7. INÍCIO DAS ATIVIDADES: dia 27 de agosto de 2018
Santa Maria, 06 de agosto de 2018.

Prof. Dr. Vilmar Antônio Ferrazzo
Prof. responsável pela disciplina de Clínica Integrada Infantil

