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CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

 

Edital Nº 001/2018 

SELEÇÃO DE MONITOR 
 

 A Coordenação do Curso de Fisioterapia da Regional Jataí leva ao conhecimento do corpo discente as normas de 

seleção a Monitoria Remunerada para a disciplina abaixo especificada: 

 

DISCIPLINA TIPO DE MONITORIA Nº VAGAS 

Fisioterapia aplicada à Ortopedia e traumatologia Remunerada 01 

 

 

1. Disposições gerais:  

1.1 Somente poderão inscrever-se alunos do Curso de Fisioterapia desta regional, que tenham sido aprovados na respec-

tiva disciplina, com média igual ou superior a 6,0 (seis).  

1.2 Os candidatos deverão ter disponibilidade para 12 horas de trabalho semanais. 

1.3 O período de vigência da monitoria remunerada será o primeiro semestre letivo de 2018.  

1.4 O candidato prestará trabalho de monitoria, na respectiva disciplina sob a supervisão do professor orientador. 

1.5 Os candidatos poderão direcionar seus estudos para esta seleção, utilizando roteiro de conteúdos especificados neste 

edital.  

1.6 Os candidatos deverão apresentar-se no local e data da prova, munidos de Carteira de Identidade e extrato de notas.  

 

2. Da inscrição:  

2.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo SIGAA dos dias 06/03/2018 a 27/03/2018. 

2.2. O resultado da homologação das inscrições será divulgado no sítio da na Secretaria da UAECS - Unidade Acadê-

mica Especial de Ciências da Saúde, após o dia 28 de março de 2018. 

 

3. Do Processo de Seleção:  

3.1 O processo de seleção será realizado na Clínica Escola do curso de Fisioterapia, Unidade Jatobá, dia 03 de abril, 

às 18 horas, sob a responsabilidade do professor orientador e constará das seguintes etapas:  

a) Primeira etapa: Prova Escrita, de assunto referente à disciplina, em caráter eliminatório (10,0 pontos);  

b) Segunda etapa:  

b1) Arguição com os candidatos, em caráter classificatório (5,00 pontos);  

b2) Análise do extrato acadêmico de notas, em caráter classificatório (5,00 pontos) 

3.2 Serão considerados aprovados na primeira etapa, os candidatos que obtiverem nota na Prova Escrita, igual ou supe-

rior a 6,0 (seis) pontos. 
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3.3 A nota final do candidato será obtida mediante média das duas etapas do processo de seleção, conforme item 3.1 

deste edital.  

3.4 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem a nota final na seleção, igual ou superior a 6,0 (seis) 

pontos.  

3.5 A prova escrita terá início às 18 horas e término às 19:30 horas, com duração de 1h30min. A arguição será realizada 

logo após o término da prova escrita e terá duração de até 15 minutos. 

3.6 Os pontos consistirão de unidades que fazem parte do plano de ensino da disciplina; lembrando que destes, será 

sorteado apenas um ponto (Anexo 1). 

3.7 A prova escrita avaliará o nível de conhecimento acerca da disciplina, a qual o candidato concorre à vaga.  

3.8 Não serão autorizadas a troca de materiais durante a prova. Cada candidato deverá ter posse de caneta azul ou preta. 

E questões rasuradas ou respondidas a lápis serão anuladas.  

3.9 A arguição visa identificar a disponibilidade do candidato para corresponder às necessidades da monitoria, bem co-

mo, habilidades prévias e motivação para o trabalho.  

3.10 Em caso de empate será classificado o candidato que apresentar maior média na segunda etapa desse processo sele-

tivo. 

3.11  Após a divulgação e publicação do resultado final, o candidato que discordar terá o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para interpor recurso, que deverá ser entregue na Secretaria da UAECS. Os casos omissos serão resolvidos pela 

Comissão Regional de Monitoria de Jataí – CMRJ. 

3.12 O resultado final será divulgado até o dia 10 de abril de 2018. 

3.13 Os demais procedimentos de convocação dos selecionados, será conforme consta no Edital complementar da Uni-

dade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde Nº 01 de 05 de março de 2018. 

 

 

 

Jataí (GO), março de 2018. 

 

_______________________________  

Prof. Ana Lúcia Rezende Souza 
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ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA DA SELEÇÃO DE MONITORIA 

 

Disciplina: Ortopedia e traumatologia 

Ementa da disciplina no PPC:  A avaliação ortopédica e do atleta. Papel multiprofissional e multidisciplinar do fisio-

terapeuta em ortopedia e esporte. Principais técnicas e recursos utilizados na reabilitação em ortopedia e esporte. Trau-

matologia óssea e de partes moles. Doenças ortopédicas. Objetivos gerais e específicos relacionados a reabilitação orto-

pédica, traumatológica e desportiva. Abordagem fisioterapêutica: Membros superiores, membros inferiores, coluna ver-

tebral, locomoção e postura. 

 

Pontos para a prova escrita: 

 Avaliação da coluna lombar com hipótese diagnóstica de hérnia discal à D e abordagem fisioterapêutica para 

reabilitação. 

 Avaliação da coluna cervical com hipótese diagnóstica de síndrome do escaleno à E e abordagem fisioterapêu-

tica para reabilitação. 

 Avaliação de joelho com hipótese diagnóstica de lesão de LCA e abordagem fisioterapêutica para reabilitação. 

 Avaliação de quadril pós-cirurgia de artroplastia de cabeça do fêmur à D e abordagem fisioterapêutica para re-

abilitação 

 Avaliação do ombro com hipótese diagnóstica de lesão no manguito rotador e abordagem fisioterapêutica para 

reabilitação. 

 Avaliação de punho com hipótese diagnóstica de síndrome do túnel do carpo e abordagem fisioterapêutica para 

reabilitação. 
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