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ATA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORIA REMUNERADA DO 
COMPONENTE CURRICULAR FUNDAMENTOS DE ANÁLISE QUÍMICA 
 
Às oito horas do dia vinte e um de maio do ano de dois mil e dezenove, foi dado início o 
Processo de Seleção de Monitoria, edital nº 01/2019, sendo 01 vaga remunerada e 01 vaga 
não remunerada para o componente curricular Fundamentos de Análise Química. 
Inscreveram-se as seguintes candidatas: Ana Luisa Dantas Saraiva e Francisca Kenia Nunes 
dos Santos. O critério de aprovação foi a maior nota final, obtida através da média 
aritmética da prova escrita, prova didática e nota de aprovação no componente curricular 
objeto da seleção. A prova escrita constou de dissertação sobre o tema “Gravimetria”, 
sorteado entre os dez pontos constantes no Edital do Processo de Seleção e foi realizada no 
dia vinte e sete de maio e a nota final obtida através de média aritmética entre as notas 
dadas por cada membro da banca examinadora. A candidata Ana Luisa Dantas Saraiva não 
compareceu a prova escrita, sendo automaticamente eliminada do processo seletivo. A 
candidata Francisca Kenia Nunes dos Santos obteve na prova escrita nota sete (7,0). No dia 
vinte e nove de maio ocorreu o sorteio do tema da prova didática, sendo sorteado o tema 
“Titulometria”. No dia trinta de maio a candidata Francisca Kenia Nunes dos Santos 
realizou a prova didática que constou de uma aula de 35 minutos seguida de arguição e 
avaliação pela banca examinadora, que atribuiu nota final através de média aritmética entre 
as notas dadas por cada membro da banca examinadora, obtendo a candidata Francisca 
Kenia Nunes dos Santos nota oito virgula três (8,3). Com relação ao histórico escolar, a 
nota de aprovação da candidata no componente curricular objeto da Seleção é nove virgula 
dois (9,2). A candidata Francisca Kenia Nunes dos Santos foi aprovada em primeiro lugar. 
Não houve segundo colocado. Nada mais tendo a declarar, eu professora Kytéria Sabina 
Lopes de Figueredo, presidente da banca examinadora, lavrei a presente ata. 
                    
 
Membros da Banca Examinadora: 
 
1. Profa.Dra. Kytéria Sabina Lopes de Figueredo 
2. Profa.Dra. Josy Eliziane Torres Ramos  
3. Profa.Dra. Sanderlir Silva Dias  
 
  


