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UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
COLEGIADO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA  
NA UNIVASF 

 
 

EDITAL nº 01/2019/PROSASF/PROEX/UNIVASF, de 01 de fevereiro de 2019. 
 
Processo seletivo para bolsa de monitoria voluntária em projeto de extensão – 
Programa de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida na UNIVASF – PROSASF  
 
O Colegiado de Educação Física – CEFIS, por intermédio do professor Ramon Missias-
Moreira, tornam públicas as definições e condições de participação, e abre inscrições 
para a Seleção de Monitores/as Voluntários/as para o Projeto de Extensão Programa 
de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida na UNIVASF - PROSASF, mediante as 
condições estabelecidas neste edital. 

 

1. DO OBJETO  

O presente Edital disciplina o processo seletivo de discentes regulamente 
matriculados/as em cursos de graduação em Educação Física preferencialmente 
oferecidos pela UNIVASF a serem contemplados como monitores/as membros da 
equipe responsável pela realização do PROSASF. Contudo, na ocorrência do não 
preenchimento, ou ainda na consideração por parte da comissão avaliadora, as vagas 
poderão ser preenchidas por alunos/as de Educação Física oriundos/as de 
outras faculdades e universidades desde que reconhecidas pelo MEC. 
 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS 
Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos: 

I. Estar regularmente matriculado/a no curso de Educação Física; 
II. Não estar no último semestre, quando do início das atividades; 
III.  Não estar respondendo a inquérito administrativo ou sanção disciplinar; 
IV. Não possuir qualquer pendência com a UNIVASF; 
V. Ter disponibilidade de 6 a 12 horas semanais para monitoria voluntária; 
VI. Ter conhecimentos e habilidades técnicas na modalidade escolhida; 
 

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO 
I. Ficha de Inscrição Preenchida e Assinada (Disponível no Anexo I) 
II. Cópia do Comprovante de Matrícula Atual (Levar Original para conferência) 
III. Cópia do Histórico Escolar Atualizado (Levar Original para conferência) 
IV. Currículo Atualizado 
V. Carta de Recomendação (não obrigatório) 

 

4. DAS INSCRIÇÕES E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1 As inscrições para Monitoria no PROSASF deverão ser realizadas 
presencialmente, no Colegiado de Educação Física da UNIVASF, de 06 a 13 de 
fevereiro de 2019, das 16:00h às 20:00h; 
4.2 A qualquer tempo a inscrição e a participação na seleção no projeto de 
extensão PROSASF poderão ser canceladas, se constatada qualquer falsidade 
nas declarações prestadas e/ou documentos apresentados pelos/as candidatos/as; 
4.3 Serão de inteira responsabilidade do/a candidato/a as informações prestadas 
na inscrição; A inscrição no presente processo seletivo implica o conhecimento e a 
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste EDITAL, das quais 
o(a) candidato(a) não poderá alegar desconhecimento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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4.4 Ao preencher o formulário de inscrição (Anexo I), o/a candidato/a indicará 
obrigatoriamente a vaga para a qual concorrerá com seu respectivo código. A 
seleção se dará em duas fases: 

4.4.1 Fase 1 - Análise de documentos informados (Ficha de Inscrição, 
Comprovante de Matrícula, Histórico Escolar e Currículo), de caráter eliminatório e 
classificatório;  
4.4.2 Fase 2 - Entrevista com banca examinadora, composta por representantes 
da Coordenação do Projeto PROSASF, docentes do CEFIS e se for necessário, 1 
(um) membro da Diretoria de Extensão – DIREX, devidamente autorizados pela 
PROEX, de caráter eliminatório e classificatório; As entrevistas serão realizadas 
nas dependências da UNIVASF, campus Centro.  
4.5 O presidente da banca de seleção será um membro da Coordenação do 

Projeto. 
4.6 Os(as) 3 (três) alunos(as) com a maior média de cada área no critério de 

classificação (acima descrito) farão jus as vagas de monitoria para o Projeto. 
Se assim desejarem, por ordem decrescente, os(as) alunos(as) subsequentes 
poderão ser indicados(as) para ocupar as vagas de cadastro de reserva, sendo 
convocados/as de acordo com as necessidades do PROSASF. 

4.7 Em caso de empate os(as) alunos(as) que já tiverem prestado monitoria 
voluntária terão prioridade, persistindo o empate será considerado o maior 
coeficiente de rendimento escolar, se ainda assim persistir o empate a vaga 
será preenchida por aquele(a) que tiver as maiores médias nas entrevistas.  

 

5. DAS VAGAS 

Cód Quantidade 
de Vagas + 
Cadastro de 
Reserva CR* 

Função no 
PROSASF 

Atividade 
Turno da 
Monitoria 

 

PROS
ASF1 

 

03 vagas+ CR*  

Monitor/a 
Ministrar aulas de 
DANÇA/ATIVIDADES RÍTMICAS  
e apoio na Coordenação de 
monitores e apoio pedagógico. 
Conhecimento/experiência 
comprovada na área. 

 

MANHÃ/TARDE/
OU NOITE 

 

PROS
ASF2 

 

03 vagas + CR* 

 

Monitor/a 

Ministrar aulas de VÔLEI e apoio 
na Coordenação de monitores e 
apoio pedagógico. 
Conhecimento/experiência 
comprovada na área. 

 

MANHÃ/TARDE 
OU NOITE 

 

PROS
ASF3 

 

03 vagas + CR* 

 

Monitor/a 

Ministrar aulas de FUTSAL e apoio 
na Coordenação de monitores e 
apoio pedagógico. 
Conhecimento/experiência 
comprovada na área. 

 

MANHÃ/TARDE/ 
OU NOITE 
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PROS
ASF4 

 

03 vagas + CR* 

 

Monitor/a 

Ministrar aulas de HANDEBOL  e 
apoio na Coordenação de 
monitores e apoio pedagógico. 
Conhecimento/experiência 
comprovada na área.  

MANHÃ/TARDE
/OU NOITE 

 

PROS
ASF5 

 

03 vagas + CR* 

 

Monitor/a 

Ministrar aulas de LUTAS e 
apoio na Coordenação de 
monitores e apoio pedagógico. 
Conhecimento/experiência 
comprovada na área. 

 

MANHÃ/TARDE
/OU NOITE 

 

 
PROS
ASF6 

 

 
03 vagas + CR* 

 

 
Monitor/a 

Ministrar aulas de 
BASQUETEBOL  e apoio na 
Coordenação de monitores e 
apoio pedagógico. 
Conhecimento/experiência 
comprovada na área.  

 

 
MANHÃ/TARDE

/OU NOITE 

 

 
PROS
ASF7 

 

 
03 vagas + CR* 

 
 
    Monitor/a 

Ministrar aulas de NATAÇÃO e 
apoio na Coordenação de 
monitores e apoio pedagógico. 
Conhecimento/experiência 
comprovada na área. 

 
MANHÃ/TARDE

/OU NOITE 

 

 
PROS
ASF8 

 

 
03 vagas + CR* 

 

 
Monitor/a 

Ministrar aulas de TÊNIS e apoio 
na Coordenação de monitores  e 
apoio na Coordenação de 
monitores e apoio pedagógico. 
Conhecimento/experiência 
comprovada na área. 

 
MANHÃ/TARDE

/OU NOITE 

 

 
PROSA

SF9 

 

 
03 vagas + CR* 

Monitor/a Ministrar aulas de 
TREINAMENTO FUNCIONAL e 
e apoio na Coordenação de 
monitores e apoio pedagógico. 
Conhecimento/experiência 
comprovada na área. 

 

 
MANHÃ/TARDE/

OU NOITE 

PROSA
SF10 

 

03 vagas + CR* 

Monitor/a Ministrar aulas de PILATES  e 
apoio na Coordenação de 
monitores e apoio pedagógico. 
Conhecimento/experiência 
comprovada na área. 

 

MANHÃ/TARDE
/OU NOITE 

PROSA
SF11 

03 vagas + CR* Monitor/a Ministrar aulas de 
HIDROGINÁSTICA  e apoio na 
Coordenação de monitores e 
apoio pedagógico. 
Conhecimento/experiência 
comprovada na área. 

MANHÃ/TARDE/
OU NOITE 

PROSA
SF12 

03 vagas + CR*  Monitor/a Ministrar aulas de 
MUSCULAÇÃO e apoio na 
Coordenação de monitores e 
apoio pedagógico. 
Conhecimento/experiência 
comprovada na área. 

MANHÃ/TARDE/
OU NOITE 
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6. DO CRONOGRAMA* 

Data Ação Local/Hora Observação 

06 a 14/02 Inscrição dos Monitores 
 

CEFIS Presença obrigatória 

15/02  Divulgação das inscrições 
homologadas por área 

SITE DO CEFIS  http://www.cefis.univasf.e
du.br/novo 

15 a 17/02 1ª Fase de Seleção dos Monitores – 
Análise curricular e do Histórico  

CEFIS  

18/02  Resultado da 1ª Fase e 
Comunicação da data e horário das 
Entrevistas com os alunos 
classificados.  

SITE DO CEFIS e no 
mural do CEFIS  

 

19 a 21/02 2ª Fase de Seleção dos Monitores – 
Entrevista  

CEFIS Presença obrigatória 

22/02 Resultado Final da Seleção  SITE DO CEFIS e no 
mural do CEFIS  

 

23/02 a 
23/03 

Apresentação do Programa para os 
Monitores e capacitação específica 

CEFIS  Presença obrigatória 

04 a 20/03 Inscrições dos extensionistas  CEFIS  

27/03 Início das Atividades do PROSASF AUDITÓRIO      DA BIBLIOTECA 
* Esse cronograma é flexível e está sujeito a alterações sem aviso prévio. 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1 É de inteira responsabilidade do/a candidato/a, acompanhar a publicação de 
todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo, que serão 
divulgados no sítio do Curso de Educação Física da UNIVASF, cujo endereço é 
http://www.cefis.univasf.edu.br/novo e também no modo impresso no Mural do 
Colegiado do Curso de Educação Física.  
7.2 O/A candidato/a deverá manter atualizado seu endereço e contatos enquanto 
estiver participando do presente processo como monitor;  
7.3 As atividades inerentes à categoria de bolsista de extensão voluntária de que 
trata este Edital não implicarão em vínculo empregatício com a UNIVASF, à míngua 
dos requisitos da subordinação jurídica e da onerosidade.  
7.4 A bolsa de extensão voluntária poderá ser cancelada nas seguintes 
circunstâncias: 

7.4.1 Por solicitação devidamente justificada do/a bolsista;  
7.4.2 Por desistência, trancamento ou desligamento do curso;  
7.4.3 Por aplicação de sanção disciplinar a/ao bolsista;  
7.4.4 Por não cumprimento da carga horária da ação; 
7.4.5 Por desempenho insuficiente. 

7.5  A Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, por decisão 
justificada ou mediante solicitação do Coordenador do Projeto, poderá a qualquer 
tempo cancelar ou suspender a Bolsa de Extensão, sem que disso resulte direito 
algum a reclamação ou indenização por parte do/a monitor/a.  

7.6  Outras informações sobre inscrição e seleção poderão ser solicitadas 
pessoalmente ao Coordenador do Projeto, Prof. Dr. Ramon Missias-Moreira 
ou pelo e-mail ramon.missias@univasf.edu.br  

7.7  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora do PROSASF. 
 
 
 

Prof. Dr. Ramon Missias-Moreira 
Coordenador Geral 

http://www.cefis.univasf.edu.br/novo
http://www.cefis.univasf.edu.br/novo
mailto:ramon.missias@univasf.edu.br
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(    ) Comprovante de Matrícula (atual)        (    ) Histórico Escolar (atualizado)         (    ) Currículo (atualizado)  

ANEXO I DO EDITAL nº 01/2019/PROSASF/PROEX/UNIVASF 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Título: PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NA UNIVASF 
Coordenador: RAMON MISSIAS-MOREIRA 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO/A DISCENTE 

Nome completo (Social): 

 
Matrícula: 

 
Sexo: 

Data de Nascimento: 

Campus: Curso: Semestre: 

Endereço residencial: 

Tel: (     ) 

Cel: (     ) 

E-mail: 

UNIVERSIDADE/CIDADE: 

MODALIDADE ESCOLHIDA:                                                             CÓDIGO DA VAGA: PROSASF______ 

 

3. DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS 

Marque com um “X” no quadro abaixo os dias e os horários que você tem disponíveis. Caso você venha 
a ser selecionado/a, este quadro será utilizado na elaboração do seu cronograma de atividades. 

PERÍODO SEG TER QUA QUI SEX SAB 

Matutino 
      

Vespertino 
      

Noturno 
      

4. ANEXOS 

  

 
                                               

 

 

ASSINATURA DO/A CANDIDATO/A                  ASSINATURA E CARIMBO DO/A COORD. DE CURSO 


