
 
 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 
 

EDITAL Nº 5 /2022 DO PROGRAMA DE MONITORIA 
 

PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS REMANESCENTES DE MONITORES VOLUNTÁRIOS DE 

CLÍNICAS E CENTROS PARA 2022/1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA 

O Centro Universitário Newton Paiva, por intermédio da Pró-Reitoria Acadêmica e do setor de Pesquisa, 
Extensão e Inovação, no uso de suas atribuições, divulga o resultado do Edital de monitoria de clínicas e 
centros remanescentes do Centro Universitário Newton Paiva, e convida aos estudantes selecionados, a 
tomarem as devidas providências, nos termos estabelecidos no Edital Nº 5/2022. 

 

1. INSTRUÇÕES GERAIS 

1.1  É de responsabilidade do aluno a leitura completa das instruções abaixo; 

1.2  O resultado aqui apresentado utiliza as seguintes terminologias: 

 Selecionado: aluno que já está convocado e apto a iniciar as atividades. 

 Lista de espera: aluno que respondeu aos critérios do edital, mas não foi convocado devido ao 
número de vagas disponibilizadas. 

 O aluno que já foi selecionado para o edital Nº 2/2022; Nº4/2022 não poderá assumir a vaga em 
edital Nº 5/2022.  

 O aluno deverá exercer apenas uma vaga de monitor.  

 

1.3  O aluno deverá manifestar interesse na vaga a qual ele foi selecionado até o dia 29/04/2022, às 23:59, 
através do e-mail selecao.monitoria@newtonpaiva.br;  

1.4  Caso o aluno não manifeste o interesse em assumir a vaga dentro do prazo mencionado no item 1.3, e 
houver alunos em lista de espera, será feita a convocação do próximo candidato pelo setor de pesquisa, 
extensão e inovação; 

1.5  Após a manifestação de interesse o aluno deverá entrar em contato com o professor responsável pela 
disciplina através do e-mail informado na relação abaixo; 

1.6  As atividades referentes à monitoria iniciarão apenas após a aprovação do termo de compromisso pelo 
setor de pesquisa e extensão e para isso o termo de compromisso deverá ser providenciado junto ao 
professor o mais breve possível; 

1.7  Não está autorizado o início das atividades sem a formalização contratual; 

1.8  Não serão emitidos termos de compromissos retroativos; 

1.9  Caso haja desistência por parte do aluno selecionado os alunos em lista de espera serão convocados; 
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1.10 Alunos que foram aprovados e selecionados no edital de disciplinas e no edital de clínicas e centros 
deverão optar por uma das vagas, e a decisão deverá ser comunicada ao setor de pesquisa e extensão até o 
dia 29/04/2022, às 23:59, através do e-mail selecao.monitoria@newtonpaiva.br; 

1.11  Caso o aluno não manifeste a escolha dentro do prazo ele perderá o direito sobre as duas vagas; 

1.12 Em caso de dúvidas enviar e-mail para selecao.monitoria@newtonpaiva.br. 

 

2. RESULTADO 

 
Curso: Estética e Cosmética  

Disciplina:  Clínica de Estética  
Vagas disponibilizadas: 3 (Segunda e Quinta - 13:00 às 17:00) 
Professor responsável e e-mail de contato: Gabriela Guimarães Machado  
gabriela.machado@newtonpaiva.br  
 

NOME DO ALUNO RA CLASSIFICAÇÃO RESULTADO OBSERVAÇÃO 

Maria Alissa Condessa 12111506 1º Selecionado  
Alessandra Tcherina Cavazza 12112840 2º Selecionado  

 

 

Curso: Psicologia  

Disciplina: Clínica de Psicologia  
Vagas disponibilizadas: 3 (1 aluno por turno)  
Terça e quinta (07:00 às 12:00) 
Segunda à sexta (19:00 às 21:00) 
 Segunda à sexta (17:00 às 19:00)  
 
Professor responsável e e-mail de contato: Yaskara Palma – yaskara.palma@newtonpaiva.br    
 

NOME DO ALUNO RA CLASSIFICAÇÃO RESULTADO OBSERVAÇÃO 

Giulliana Maia Borges Moura 12105980 1º Selecionado  
Jurema Borralho Joao  12104141 2º Selecionado   
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