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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MONITORIA NA DISCIPLINA 

DE DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

Informamos aos discentes interessados a abertura de inscrições para o processo 

seletivo simplificado de monitoria para uma (01) vaga remunerada na disciplina de 

Doenças infecciosas dos animais domésticos (ANI0394). 

 O processo seletivo será realizado em consonância com a INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 003, DE 30 DE JULHO DE 2021, na qual em seu artigo 6º, “O Processo 

Seletivo Simplificado de Monitores será realizado considerando a nota do discente 

candidato na componente curricular contemplada no edital de bolsas de monitoria 

remunerada ou objeto de monitoria voluntária: sua pontuação do IRA e sua pontuação do 

IEA; constantes no histórico do discente candidato.”. 

 As inscrições serão realizadas, via Sigaa, até 23 de fevereiro de 2022, cujas 

orientações para solicitação estão disponibilizadas no “Manual do Módulo Monitoria Sigaa 

2021”, disponível em https://pedagogico.ufersa.edu.br/wp-

content/uploads/sites/90/2021/08/MANUAL-DA-MONITORIA-SIGAA-2021-Docentes-e-

Discentes.docx.pdf. Conforme orientações do referido manual, para participar de qualquer 

processo seletivo na Ufersa, o/a discente deverá aderir ao Cadastro Único em seu portal do 

SIGAA. 

 O/a discente interessado/a deverá observar os seguintes critérios obrigatórios para 

inscrição: 1) Ter cursado a disciplina de Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos e ter 

sido aprovado/a com nota final igual ou maior a 7,0 (sete); e 2) Ter disponibilidade, dentro 

das 12 horas semanais destinadas à monitoria, para realização das atividades incluindo os 

horários 3M23 e/ou 6M345. 

 O resultado final do processo seletivo será divulgado no portal do Sigaa e poderá ser 

visualizado na página do/a discente no sistema acadêmico. O/a discente acessa a aba 

“Monitoria” → “Visualizar Resultado da Seleção”. 

 Mais informações podem ser obtidas com a docente Juliana Fortes Vilarinho Braga, 

pelo e-mail juliana.braga@ufersa.edu.br. 
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