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Cursinho Popular da Univates – VestVates  
 

                Processo Seletivo Professores e Monitores 2020/A 
 

A Coordenação do Cursinho Popular da Universidade do Vale do Taquari -            

Univates, no uso das atribuições que lhe são conferidas, decide TORNAR PÚBLICO o             

presente edital que regula o processo seletivo de professores e monitores de redação para o               

ano letivo de 2020. 

 

1. Do Cursinho Popular da Univates 

O VestVates é um curso pré-vestibular criado em 2017 pelos alunos da universidade, que              

nasceu com o objetivo de auxiliar alunos que não têm condições de estudar em cursos               

pré-vestibular particulares. 

Com funcionamento integralmente gratuito, o VestVates têm como finalidade o preparo           

dos alunos para exames de ingresso ao ensino superior, com aulas oferecidas de segunda a               

sexta-feira, das 19h10 às 22h30, sendo ministradas por alunos da Universidade do Vale do              

Taquari – Univates. 

 

2. Da Função 

 

2.1 Professor (Tutor) 

Todo o corpo docente do Cursinho Popular será composto por estudantes da Univates e              

demais interessados graduandos e/ou diplomados de outras Instituições de Ensino Superior. O            

que se espera das professoras e professores (tutores) do Cursinho Popular é total             

comprometimento com os alunos e com o projeto em geral. Preparar as aulas, ministrá-las,              

estudar o material disponível, realizar atividades dinâmicas, interativas e interdisciplinares,          

dialogar constantemente com a Coordenação e as Coordenadorias são tarefas imprescindíveis           

para a plena execução dessa tarefa. 

 

2.2 Monitor de Redação 

O principal papel dos monitores é acompanhar um grupo específico de alunos durante a              

execução das atividades do Cursinho. O (a) monitor (a) deve recolher suas redações             

semanalmente e trazê-las corrigidas para a próxima aula, quando haverá um momento para,             
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individualmente, tratar dos erros e acertos de cada um, promovendo um acompanhamento            

efetivo do desempenho de cada aluno. Além disso, para a execução plena dessa função, é               

imprescindível que os monitores dialoguem constantemente com o professor de redação, bem            

como com os demais monitores. A organização do trabalho de redação dentro do VestVates se               

dá a partir da união dos monitores e do professor responsável. 

 

2.3 Das vagas abertas e das inscrições 

Serão abertas, no mínimo, as seguintes vagas para o Processo Seletivo 

○  6 (seis) vagas para Monitor de Redação 

○  1 (uma) vaga para Português/Gramática 

○ 1 (uma) vaga para Português/Interpretação de texto 

○  1 (uma) vaga para Português/Literatura 

○  1 (uma) vaga para História 

○  2 (duas) vagas para Geografia 

○  3 (três) vagas para Química 

○  2 (duas) vagas para Física 

○  1 (uma) vaga para Biologia 

○  1 (uma) vaga para Língua Estrangeira - Inglês 

○  2 (duas) vagas para Matemática 

 

As inscrições se darão pelo site do VestVates www.vestvates.com.br/vemserprof, no qual           

os candidatos disponibilizarão seus dados pessoais para o controle da Coordenação do            

VestVates. 

As inscrições serão abertas no dia 28 de dezembro de 2019 e serão encerradas às               

23h55min do dia 30 de janeiro de 2020.  

 

3. Do Processo Seletivo 

As provas práticas, serão realizadas de 6 a 21 de fevereiro de 2020, na sala 306 do prédio                  

16 da Univates, sendo que a divulgação do horário e do dia será feita pela Coordenação em                 

contato com os candidatos pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição. 

 

 
 

http://www.vestvates.com.br/vemserprof)
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3.1 Do conteúdo 

Os candidatos inscritos terão que realizar uma aula-teste, de 15 minutos, conforme sorteio             

de conteúdo previamente apresentado.  

Língua Portuguesa (gramática, interpretação de texto e literatura): aula teste de 15            

minutos sobre um dos três assuntos sorteados na hora: CONCORDÂNCIA VERBAL;           

TERCEIRA FASE MODERNISTA; ROMANTISMO 

Inglês: aula teste de 15 minutos sobre um dos três assuntos sorteados na hora: RELATIVE               

PRONOUNS; VERB TENSES (PRESENT); PASSIVE VOICE 

Matemática: aula teste de 15 minutos sobre um dos três assuntos sorteados na hora:              

FUNÇÃO DO PRIMEIRO GRAU; PROGRESSÃO ARITMÉTICA (PA); SEMELHANÇA        

DE TRIÂNGULOS 

História: aula teste de 15 minutos sobre um dos três assuntos sorteados na hora:              

SEGUNDO REINADO (Política Externa); ERA VARGAS (Estado Novo); PRIMEIRA         

GUERRA MUNDIAL 

Geografia: aula teste de 15 minutos sobre um dos três assuntos sorteados na hora: CLIMAS               

DO BRASIL E DO MUNDO; ORDEM MUNDIAL PÓS GUERRA-FRIA; PETRÓLEO 

Química: aula teste de 15 minutos sobre um dos três assuntos sorteados na hora: TIPOS DE                

CONCENTRAÇÃO DE SOLUÇÕES; DESLOCAMENTO DE EQUILÍBRIO;      

COMPOSTOS CARBONÍLICOS 

Física: aula teste de 15 minutos sobre um dos três assuntos sorteados na hora:              

MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO; LEIS DE OHM; ONDULATÓRIA 

Biologia: aula teste de 15 minutos sobre um dos três assuntos sorteados na hora:              

TRANSCRIÇÃO GÊNICA; RELAÇÕES ECOLÓGICAS; SISTEMA ENDÓCRINO 

Redação: disponibilizar-se-á ao final do presente edital uma redação (Anexo II) a ser             

corrigida pelo candidato previamente, tendo 15 minutos para sustentar sua correção perante a             

banca. A correção deverá ser feita no modelo disponibilizado pelo Inep (disponível em             

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/guia_participant 

e_redacao_enem_2013.pdf), respeitando as competências requisitadas no ENEM. 

 
 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/guia_participant
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/guia_participant
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3.2 Das competências esperadas 

Segundo o Anexo I, as competências que esperamos do corpo docente e serão observadas              

durante a avaliação são: forma de utilização de lousa/slide, apresentação do panorama da             

aula pelo candidato, apresentação da matéria prévia e posterior ao tema, destaques dos             

pontos mais importantes do tema, contextualização do tema na vida real, utilização dos             

conceitos, explicação dos conceitos, postura em sala, manutenção da atenção da sala e             

personalidade.  

 

4. Dos resultados 

Os resultados serão disponibilizados no dia 22/02 (sábado).  

 

5. Das disposições gerais 

É facultado aos candidatos a inscrição em tantas disciplinas quanto desejar, sendo            

necessária a realização do processo seletivo de todas aquelas nas quais se inscrever. 

A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas do Processo Seletivo. 

É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento da publicação de todos            

os atos, editais de retificação e comunicados referentes a este Processo Seletivo. 

Os casos omissos neste edital serão decididos pela Coordenação do Cursinho Popular da             

Univates – VestVates. 

 

Lajeado, 27 de dezembro de 2019 
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Calendário do Processo Seletivo do Cursinho Popular da Univates 

28 de dezembro  Abertura das inscrições online 

30 de janeiro  
Encerramento previsto das inscrições 

online 
06 a 21 de fevereiro Realização de provas práticas 

22 de fevereiro Divulgação dos resultados 
02 de março Início das aulas do Cursinho 
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Anexo I - Ficha de avaliação dos candidatos 
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ANEXO II – REDAÇÃO A SER CORRIGIDA 
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