
 
Edital para Seleção de Monitor de Disciplina  

Curso de Educação Física 

Estão abertas as inscrições para seleção de monitores para Apoio as Atividades Educacionais 

e para  Monitor de disciplinas para o período 2022/2 e 2023/1. Os alunos interessados deverão 

acessar o site https://www.saolucas.edu.br/ na página do NED o link para inscrição esta 

disponíveis em: https://forms.office.com/r/NY1VeEYPvY 

Requisitos: 

❖ Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no Centro Universitário São Lucas. 

❖ Ter sido aprovado na disciplina pleiteada 

❖ Atender os demais requisitos que constam no Regulamento de Monitoria do Centro 

Universitário São Lucas. 

 

I. Disciplinas/Número de vagas 

 

❖ PI: Recreação, cultura e lazer: 1 vaga, sendo:                 

 . 1 (uma) vaga não-remunerada para atuação extra sala de aula  

  

❖ Cinesiologia e biomecânica:  1 vaga, sendo:                 

 . 1 (uma) vaga não-remunerada para atuação extra sala de aula 

 

❖   Anatomia Humana:  1 vaga, sendo:                 

 . 1 (uma) vaga não-remunerada para atuação extra sala de aula 

 

❖  Espaços de aulas práticas específicas do curso de Educação Física, sendo: 

 .1 (uma) vaga remunerada para as salas de: Lutas, Vivências Corporais e Sala de 

materiais. 

 

III – Carga Horária 

PI: Recreação, cultura e lazer 

 3 (três) horas semanais na disciplina de recreação, cultura e lazer, Campus II 

Terça-feiras-feiras de 19h às 22h 

 

 

❖ Cinesiologia e biomecânica 

https://forms.office.com/r/NY1VeEYPvY


 
 4 (quatro) horas semanais no Laboratório de anatomia ou sala de aula (conforme 

combinado com professor) 

Quinta-feira – 18h as 22h ou a tarde das 14h as 18h 

 

❖ Anatomia Humana  

 4 (quatro) horas semanais no Laboratório de anatomia ou sala de aula (conforme 

combinado com professor) 

Terça-feira – 18h as 22h ou a tarde das 14h às 18h 

 

❖ Espaços de aulas práticas específicas do curso de Educação Física 

Segunda-feira – 18h as 19h 

Terça-feira - 18h as 19h 

Quinta-feira - 18h as 19h 

Sexta-feira - 18h as 19h 

 

IV – Remuneração 

Para as vagas remuneradas, a bolsa/auxílio se dará sob forma de desconto nas parcelas da 

mensalidade, no valor de R$ 200,00.  

Para alunos pertencentes aos programas PROUNI ou FIES, o pagamento da bolsa/auxílio será 

disponibilizada conforme definição do departamento financeiro. 

V – Inscrição: 

De 12 a 16 de setembro, mediante preenchimento de formulário disponível no endereço 

eletrônico: https://forms.office.com/r/NY1VeEYPvY 

VI – Seleção - Entrevista 

Data: 19/09/2022 

      Horário: 20h30 

       Local: sala de reunião 1 – coordenação de Educação Física  

 

Porto Velho – RO, 08 de setembro de 2022.  
 
 

 
Érika de Araújo Almeida 

Coordenador do Curso de Educação Física 
 

 
Cristina Zanettini Ribeiro 

Pró-Reitora de Graduação
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