EDITAL 023/2021 – RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA MONITORIA
VOLUNTÁRIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA – 2021.1
O Centro Universitário do Rio São Francisco - UniRios, por este edital e em conformidade com
o seu Regimento e com o disposto no seu Manual de Monitoria, torna público aos alunos do
Curso de Bacharelado em Odontologia o resultado final do processo seletivo para monitoria
nas seguintes disciplinas: Anatomia da Cabeça e Pescoço; Histologia Bucal e Cariologia.

1. DO RESULTADO
1.1. O resultado final considera a aprovação e classificação do candidato em todas as etapas
constantes do processo seletivo: análise curricular, redação e entrevista;
1.2. A presente seleção obteve o seguinte resultado final por ordem de classificação:
1.2.1. Disciplina: Anatomia da Cabeça e Pescoço (Prof. Saulo dos Reis Mariano Souza):
1º Lugar: Rafael Nery Braz
2º Lugar: Lorenna Maria de Alencar Rodrigues
1.2.2. Disciplina: Histologia Bucal e Cariologia (Prof. Edmundo Marinho Neto):
Não houve inscrições para essa disciplina.

2. DA CONVOCAÇÃO
2.1. Considerando o número de vagas ofertadas, apenas o candidato aprovado e classificado
em 1º lugar deverá preencher e assinar o Termo de Compromisso de Monitoria Voluntária,
remetendo-o, em formato PDF, ao e-mail secgraduacao@unirios.edu.br, impreterivelmente,
até o dia 02/03/2021;
2.2. Em caso de não envio do termo na data acima estabelecida, será convocado o candidato
seguinte na ordem de classificação, o qual será informado através do endereço eletrônico
fornecido no ato da inscrição;
2.3. O não envio do documento pelo candidato selecionado implica na sua desistência do
processo seletivo e na perda dos seus direitos à vaga pleiteada.

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. As atribuições do monitor estão descritas no item 1 do Edital 001/2021 – Edital de Seleção
para Monitoria Voluntária do Curso de Odontologia;

3.2. Para efeito de emissão de certificado, o monitor deverá ter cumprido com o mínimo de
75% do programa, apresentado relatório da monitoria e frequência;
3.3. A monitoria far-se-á por 01 (um) semestre letivo podendo ser renovada por mais 01 (um)
semestre letivo e não implicará em vínculo empregatício;
3.4. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão avaliadas pela
Coordenação do Curso de Odontologia e, em grau de recurso, pela Reitoria, considerando o
Regimento da Instituição e o seu Manual de Monitoria.

Centro Universitário do Rio São Francisco - UNIRIOS,
Em Paulo Afonso/BA, 26 de fevereiro de 2021.

Registre-se e cumpra-se.

Prof. Dr. Leônidas Marinho dos Santos Júnior
Coordenador do Curso de Odontologia

Visto. De acordo. Publique-se.

Prof. MSc. Jacson Gomes de Oliveira
Reitor

