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 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado visa o provimento de 10 (DEZ) vagas mais cadastro reserva, para a  

composição do quadro de monitores das disciplinas que serão ministradas no Projeto de Extensão em Excelência 
para Concursos - PEEC. O certame será executado pela equipe de Coordenação do referido Projeto. 

 
1.2 Este processo seletivo segue a legislação aplicada pela PROEAC/UNIFAP no TERMO DE 
COMPROMISSO DE BOLSA DE EXTENSÃO PARA ALUNOS DA GRADUAÇÃO – TCBE. 

 

1.3 O candidato aprovado neste Processo Seletivo para monitoria no Projeto de Extensão em Excelência para 
Concursos - PEEC, além de acompanhar os professores nas disciplinas, também deverá exercer, atividades extras 

inerentes a função, como elaboração de questões e material didático, fiscalização , aplicação e correção de simulados ou 
atividades de apoio a Coordenação do Projeto em tela. 

 

1.4 O candidato fica ciente de que em caso de aprovação, este deve apresentar DISPONIBILIDADE OBRIGATÓRIA 
para participação do Projeto na localidade e turno de funcionamento do mesmo totalizando uma carga horária de até 20h 
(vinte horas) semanais no município de MACAPÁ, desde que não prejudique suas atividades acadêmicas regulares. 

 
1.5 As etapas e demais atos relativos ao presente certame serão realizados na Universidade Federal do Amapá,  no  
Campus Marco Zero do Equador, localizado em Macapá – AP, no Bairro Universidade, na Rodovia JK, s/nº Km 02. 

 

1.6 Este Edital será publicado no endereço eletrônico 
https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos/inscricoes, juntamente com os anexos, retificações, 
convocações, homologações e demais publicações que venham a ocorrer, ficando sob total responsabilidade do 
candidato o acompanhamento do mesmo. 

 

1.7 O Programa de Bolsas de Extensão não gerará qualquer vínculo empregatício entre o aluno e a Universidade. 
 

1.8 Compõem esse edital os seguintes anexos: 
A) Anexo I – Quadro de disciplinas e Pré-Requisitos; 
B) Anexo II- Quadro de temas para prova. 

C) Anexo III – Formulário de Recurso Administrativo. 
 

 2. DAS VAGAS  

 

2.1 O presente Edital tem por finalidade atender ao município de MACAPÁ. 

2.2 As vagas estão dispostas conforme o quadro abaixo 

A Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias - PROEAC, por intermédio do Departamento de 

Extensão – DEX, no âmbito de sua competência, torna público o processo Seletivo Simplificado para o 

provimento de vagas e formação de cadastro reserva de monitoria do Projeto de Extensão em Excelência 

para Concursos - PEEC,  com sede e foro na cidade de Macapá, Estado do Amapá, observadas as 

disposições legais aplicáveis à espécie e as normas contidas neste Edital e seus anexos, conforme segue. 

https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos/inscricoes
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QUADRO DE VAGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Apoio administrativo atuará no suporte a coodenação do projeto. 

CR: Cadastro de Reserva 

2.3 As aulas ocorrerão de segunda-feira à sexta-feira das 13h às 18h, Turma da Tarde, das 19h as 22h, turma da Noite, 
havendo necessidade, no sábado das nos horários definidos pela coordenação. 

 

 3. DAS INSCRIÇÕES  

 
3.1 Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UNIFAP que atendam os 
seguintes critérios: 

 
a) que estejam cursando no mínimo o 2º semestre dos cursos de licenciatura e bacharelado relativos às áreas 

afins das vagas disponíveis; 

b) que estejam cursando no máximo o penúltimo semestre do curso. 

 
3.2 No histórico Acadêmico não poderá constar reprovação em mais de 3 (três) disciplinas sendo indeferida a 
inscrição do candidato que não atenda a esse requisito. 

 

3.2.1 As Disciplinas já pagas em semestres subsequentes não serão consideradas como reprovação. 
 

3.2.2 O candidato que não cumprimento de quaisquer requisitos indeferirá a inscrição. 

 
3.2.3 Caso o candidato tenha reprovações no histórico devido problemas com lançamento de notas o mesmo poderá 
apresentar, junto às documentações, prova da sua regularidade expedida pela Coordenação do seu Curso ou DERCA. 

 

3.3 Os cursos e suas respectivas afinidades com as disciplinas disponíveis encontram-se no anexo I deste Edital. 
 

3.4 Poderão inscrever-se, como voluntários, alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UNIFAP 
que tenham bolsa remunerada administrada pela mesma e que estejam cursando  no  mínimo  o  2º  semestre  dos 
cursos de licenciatura e bacharelado relativos às áreas afins conforme anexo I deste. 

 
3.5 A inscrição do candidato implicará em conhecimento e aceitação das normas contidas neste Edital, seus anexos, 
na legislação aplicável e nos comunicados a serem publicados no endereço eletrônico 
https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

3.6 As inscrições para o Processo deverão ser realizadas exclusivamente de forma online, no endereço 

DISCIPLINA VAGAS Tarde Noite 

01 – Redação e Língua Portuguesa 02 1+ CR 1+CR 

02 – Direito Constitucional e Direito 

Administrativo 

02 1+ CR 1+ CR 

03 – Matemática e Raciocínio Lógico 02 1+ CR 1+ CR 

04 – Informática para concursos 02 1+ CR 1+ CR 

05- *Apoio Administrativo 02 1+ CR 1+ CR 

 

https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos
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https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos, no período de 14 a 19 de Novembro de 2018, observando o 

horário local de Macapá. 

 
3.7 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos neste 
Edital, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo advindo de sua inobservância. 

 
3.8 O candidato deverá preencher o Formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico 
https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos/inscricoes, seguindo suas orientações. 

 
3.9 Junto ao preenchimento formulário de inscrição, o candidato deverá anexar obrigatoriamente a cópia dos 
seguintes documentos: 

 

 Histórico Acadêmico Atualizado; 

 
 Atestado de Matrícula Atualizado; 

 
3.10 Ao preencher o Formulário de Inscrição, o candidato estará confirmando sua disponibilidade para atuar no 
horário da turma ofertada. 

 
3.11 O candidato que não aceitar a vaga disponível assinará um termo para que se possa chamar o que obteve a 
segunda maior nota. 

 
3.12 A inscrição será considerada homologada após a publicação dos nomes dos candidatos que atenderam as 
condições deste edital. 

 

3.13 Não serão aceitas outras formas de inscrição senão a descrita no item 3.7. 
 

3.14 O simples preenchimento do formulário e o recebimento do comprovante de pré-inscrição não servirão de 
confirmação à inscrição do candidato no Processo Seletivo Simplificado, ficando confirmada somente após a 
homologação da inscrição na data prevista. 

 

3.15 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 
 

3.16 O candidato será responsável por todas as informações no ato de inscrição, bem como por qualquer erro ou 
omissão existente neste, dispondo à Comissão Organizadora o direito de excluir do certame aquele que não preencher 
o formulário de forma completa e correta. 

 

3.17 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração da vaga pleiteada. 
 

3.18 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou vínculo do candidato, caso seja verificada falsidade de 
declarações ou irregularidades/incompatibilidades nos documentos ou não preenchimento dos requisitos exigidos. 

 

 4.    DO VALOR DA BOLSA NO PROJETO  

 

4.1 O valor do auxílio financeiro ao estudante será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, mais vale 
transportes. 

 

4.2 A bolsa concedida terá a duração de 06 (seis) Meses, de acordo com o período de vigência previsto no Termo de 
Compromisso de Bolsista, podendo ser renovada uma única uma vez por igual período. 

https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos
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 5. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NA FUNÇÃO DE MONITOR  

 

5.1 Serão exigidos antes da assinatura do termo de compromisso junto ao DEX/PROEAC: 

 

5.1.1 Ter sido aprovado e classificado neste Processo de Seleção. 

 
5.1.2 Não possuir vínculo com outra bolsa remunerado administrada pela Universidade Federal do Amapá ressalvado o 
descrito no item 3.4 deste edital. 

 
5.1.3 Não possui vínculo empregatício. 

 
5.1.4 Ter nacionalidade brasileira, ou ser naturalizado na forma da lei, ou ainda, se de outra  nacionalidade,  
apresentar documentos que comprovem a permanência regular e definitiva no país nos termos  da  legislação  em 
vigor; 

5.1.5 Ter idade mínima de 18 anos completos, na data do vínculo; 

 
5.1.6 Comprovar todos os requisitos exigidos para monitoria na área de atuação, conforme indicado neste Edital 
(Anexo I); 

5.1.7 Informação de Conta corrente Pessoal; 

 

5.1.7.1 Não será aceito número de conta corrente que não seja do Candidato; 

 

5.1.7.2 Não será aceito número de conta poupança. 

 

5.1.7.3 O aluno bolsista poderá ser substituído ou afastado a qualquer tempo durante a execução do Programa, pelas 
razões a seguir relacionadas: 

 
I. Conclusão, desistência ou desligamento do curso; 

II. Desempenho insuficiente; 

III. Não cumprimento da carga horária; 

IV. Não cumprimento de qualquer determinação estabelecido no edital; 

V. Condutas que vão contra a ética e a moral do projeto prejudicando o bom andamento do mesmo. 

VI. Outros fatores julgados pertinentes. 

 

 6. DO CRONOGRAMA DO CERTAME  

 

6.1 As datas de realização do certame, juntamente com as informações sobre horários e locais, serão divulgadas por 
meio de Comunicado, a ser publicado nos endereços eletrônicos 
https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos. 

 
6.2 O acompanhamento de editais, avisos e comunicados referentes ao Processo de Seleção Simplificada é de 

responsabilidade exclusiva do candidato, lembrando que todos os horários estabelecidos, ou que a Coordenação  
vier a estabelecer, terão como referência o horário local de Macapá. 

 
6.3 Fica estabelecido, até orientação adicional, que o certame seguirá o seguinte cronograma: 

https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos
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Evento Datas 

Publicação do Edital 09 de Novembro de 2018 

Período de Inscrições 15 a 19 de Novembro de 2018 

Homologação de Inscrições 20 de Novembro de 2018 

Prova escrita 22 de Novembro de 2018 

Resultado Provisório 23 de Novembro de 2018 

Data limite para Recursos 26 de Novembro de 2018 

Homologação do Resultado Final 27 de Novembro de 2018 

Convocação 28 de Novembro de 2018 
 

 7. DAS ETAPAS DO PROCESSO  

 
7.1 O Processo Seletivo constará de duas etapas, na seguinte ordem: 

 

7.1.1 Primeira Etapa: Homologação das Inscrições (eliminatória). 

 

7.1.2 Segunda Etapa: Prova escrita (classificatória). 

 

7.1.3 As provas escritas serão classificatórias, e se constituirão de 3 (Três) questões de objetivas de múltipla 
escolha e 1 (uma) Discursiva, conforme conteúdo descrito no Anexos II deste Edital. 

 
7.1.4 Só estará na segunda etapa se o candidato for classificado na primeira na lista que será divulgado no dia 20 de 

novembro de 2018, no site https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos. 

 
7.1.5 Em hipótese alguma haverá segunda chamada para as provas e o não cumprimento das regras previstas neste 

Edital implicará em eliminação do candidato. 

 
7.1.6 O local e horário da prova escrita estará disponível no dia 21 de novembro de 2018 no site: 

https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos. 

 
7.1.7 Os candidatos deverão comparecer no local designado para a inscrição munidos dos documentos, para realização 

da prova escrita. 
 
 

 8. DAS PROVAS  

 
8.1 A banca de elaboração da prova será composta por membros da Coordenação do Projeto de Extensão em 
Excelência para Concursos - PEEC: sendo professores e técnico efetivos da UNIFAP. 

8.2 As provas objetivas de múltipla escolha e discursivas serão organizadas para todas as áreas da seguinte forma: 

 

TABELA - DA PROVA 

Tipo de Questão Quantidade de questões Peso Pontuação 

Objetivas de múltipla escolha 3 2 6 

Discursiva 1 4 4 

 
Total de Pontos da Prova 

 
10 

https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos
https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos
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8.3 A prova escritas será realizada no dia 22 de Novembro de 2018, das 9h as 12h, no prédio da UMAP - 
Universidade da Maturidade. 

 
8.4 O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica azul ou preta, de material 
transparente, lápis preto número 2 e borracha macia. 

 

8.5 O candidato deverá chegar ao local da prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do horário estabelecido para a abertura da sala, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, 
após o fechamento das salas. 

 

 

 9.   DO JULGAMENTO FINAL  

 

9.1 A classificação final do processo será a pontuação da prova escrita. 

 

9.2 Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação final, em ordem decrescente por vaga e 
priorizando aqueles que concorrem à bolsa monitoria. Posteriormente, serão listados os candidatos que pleiteiam 
atuar como monitores voluntários. 

 

9.3 Em caso de igualdade de pontuação no resultado final serão observados os critérios de desempate. 
 

 10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

 
10.1 Em caso de empate terá preferência o candidato: 

 

a) mais idoso, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 

 

b) com maior nota da Disciplina de Didática no Histórico Acadêmico; 
 

 11. DOS RECURSOS  

 

11.1 O candidato poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, utilizando o formulário de recurso administrativo 
(Anexo III), devidamente fundamentado, contra o resultado provisório estabelecido no cronograma deste edital, no 
prazo de um dia útil após a divulgação. O recurso será julgado no prazo máximo de dois dias úteis, contados após o 
término do prazo para recorrer. 

 
11.2 O recurso deverá ser protocolado na Coordenação do Projeto, pela manhã de 08h30min as 11h30min, no 
primeiro dia útil seguinte a publicação do resultado provisório do processo. 

 
11.3 Após análise, as respostas aos recursos ficarão disponíveis individualmente aos candidatos recorrentes pelo  
prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do término do prazo do julgamento. O candidato poderá retirar a resposta ao 
seu recurso na coordenação do projeto, no campus Marco Zero, em horário comercial. 

 
11.4 Não serão aceito recurso enviado por fax ou por e-mail, assim como recurso interposto por procurador, ou sem 
fundamentação. 

 
11.5 Não será conhecido o recurso  extemporâneo,  inconsistente,  que  não  atenda  às  exigências  e 
especificações estabelecidas neste Edital ou em outros editais que vierem a ser publicados. 
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11.6 Em hipótese alguma será conhecido pedido de revisão de recurso. 
 

 12. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

 

12.1 O Edital de Homologação do resultado final do Processo de Seleção Simplificada de monitores para formação de 

cadastro reserva do Projeto de Extensão em Excelência para Concursos – PEEC, contemplará a relação dos 

candidatos aprovados no certame, relacionados em ordem decrescente de classificação, de acordo com o disposto nos 
critérios estabelecidos neste  Edital. 

 
12.2 O Edital de Homologação será publicado nos endereços eletrônicos 
https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos, na data prevista no cronograma. 

 

 13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
13.1 A inscrição implicará no compromisso tácito, por parte do candidato, em aceitar  as condições  estabelecidas 
neste Edital e Anexo, bem como as disposições específicas pertinentes inseridas no Estatuto e no Regimento  Geral   
da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, as quais passam a integrar este Edital como se nele estivessem escritas, 
não podendo alegar, sob qualquer pretexto, o desconhecimento destas disposições, para qualquer fim. 

 
13.2 Além dos instrumentos normativos mencionados no subitem anterior, os candidatos obrigam-se a acatar outras 
instruções, comunicados e normas complementares operacionais baixadas pela Comissão Organizadora do Certame, as 
quais serão divulgadas no endereço eletrônico https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos, 

 
13.3 Anular-se-á sumariamente, sem prejuízo de eventuais sanções de caráter penal, a inscrição e todos os atos dela 
decorrentes, se comprovada falsidade ou inexatidão da prova documental apresentada pelo candidato e, ainda, se 
instado a fazê-lo, ele não comprovar a exatidão de suas declarações. 

 
13.4 Será excluído do certame o candidato que: 

 

13.4.1 Não cumprir com os prazos e horários determinados neste edital. 

 

13.4.2 Apresentar comportamento, a critério exclusivo da Comissão, considerado incorreto ou incompatível com o 

exercício da função de Monitor e com a lisura do processo de seleção. 

 
14.5 A admissão importa no compromisso do candidato habilitado de acatar as normas estabelecidas pela legislação 
em vigor, pela Pró-Reitoria de Extensão  e Ações Comunitárias da Universidade Federal do Amapá  - UNIFAP  e  
pelo Plano de Trabalho do Projeto. 

 
14.6 O prazo de validade deste certame é de 6 (seis) meses, prorrogável por mais 6 (seis), contados a partir da 
publicação da homologação de seu resultado. 

 
14.7 O prazo para impugnação do presente Edital é de 3 (três) dias úteis, contados de sua publicação. 

 
14.8 Todos os documentos relativos ao presente concurso, inclusive aqueles entregues pelos candidatos, constituem 
propriedade da PROEAC/UNIFAP, não sendo devolvidos, em nenhuma hipótese. 

 
14.9 Os documentos relativos ao presente processo ficarão arquivados pelo prazo de seis meses a contar da 
publicação do edital de homologação do resultado final. Após, serão incinerados. 

https://unifapconcursos.wixsite.com/unifapconcursos
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14.10 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora do Processo de Seleção, ouvida a Pró-Reitoria de 
Extensão e Ações Comunitárias (PROEAC). 

 

 

 

 

 
Macapá-AP, 09 de Novembro de 2018. 

 

 

 

 

Kelly Huany de Melo Braga 
Diretora do Departamento de Extensão 

Portaria Nº 939/2018 - UNIFAP 

 

 

João Batista Gomes de Oliveira 
Pró-Reitor de Extensão e Ações Comunitárias 

Portaria nº 1720/2018 - UNIFAP 
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ANEXO I 

QUADRO DE DISCIPLINAS E PRÉ-REQUISITOS 

Disciplina Pré-Requisito 

 
01 – Redação e Língua Portuguesa 

 
Acadêmicos do curso de letras ou jornalismo 

02 – Direito Constitucional e Direito 

Administrativo 

Acadêmicos do curso de Direito ou qualquer 
curso desde que demonstre conhecimento 
das áreas. 

03 – Matemática e Raciocínio Lógico Acadêmicos do curso de matemática, física 
ou engenharia elétrica. 

04 – Informática para concursos Acadêmico do curso de ciência da computação. 

05- Apoio administrativo Acadêmicos de qualquer curso desde que 
demonstre conhecimento da área. 



ANEXO II 
 

QUADRO DE TEMAS PARA PROVA 
 

DISCIPLINA TEMA 

Português e Redação 
1. Interpretação de texto ; 
2. Substantivos e separação silábica; 
3. Redação de texto 

 

Matemática e Raciocínio Lógico 
1. Principio da contagem; 
2. Proposições lógicas simples e 
composta.. 

Direito Constitucional e Direito Administrativo 1. Administração Pública: organização 
– Administração Direta e Indireta. 

Informática para Concursos 
1. Editores de Texto/Planilha; 
2. Sistema Operacional Windows e 
Software 

Apoio administrativo 
1. Noções de Arquivo; 
2. Noções de Administração; 
3. Redação Oficial 



ANEXO III 
 

Hora:  :  h  

Data:  / /20   

Ass.:         

FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA DO PROJETO. 

 

 
Nome:   

 

 

CPF:  Classificação:  Fone:  Celular:   

 

Endereço:    
 
 

Especificar a Fase Requisitante:    

 

Questionamento Fundamentado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Macapá,  de  de 2018. 

 

Assinatura do candidato: _ 

Assinatura do Responsável pelo Recebimento:   


