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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA MONITORIA DA FACULDADE DE 
MEDICINA 

 
DISCIPLINA(S) 

. INICIAÇÃO À PRÁTICA MÉDICA I e II     

. ANATOMIA I e II        

. HISTOLOGIA I e II             

. PATOLOGIA GERAL 

. PATOLOGIA I 

. PATOLOGIA II 

. TÉCNICA CIRÚRGICA 

. NEUROANATOMIA I E II 

. EMBRIOLOGIA 
  

1. Poderá candidatar-se à monitoria das disciplinas acima, o aluno que 
preencher os seguintes requisitos: 

 Encontrar-se devidamente matriculado, em um período acima da referida 
disciplina a que se inscrever, sem nenhuma pendência de documento na 
secretaria;  

 Estar adimplente junto à secretaria, tanto da parte financeira como 
documental (requerer recibo de nada consta); 

 Apresentar recibo de nada consta da biblioteca; 
 Não apresentar, no semestre vigente, nenhum estudos independentes ou 

dependência a cumprir de qualquer disciplina de qualquer período; 
 Apresentar média mínima de 70 pontos em cada uma das disciplinas que 

estiver se candidatando; 
 Ter feito a disciplina no curso de Medicina desta faculdade; 
  Possuir vocação para a docência e interessar-se pela área de pesquisa, além 

de ter boa conduta e ser pontual e assíduo; 
 

2. A avaliação escrita será realizada dia 20 de fevereiro às 10 horas.  
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3. As avaliações de Patologia Geral e Patologia I serão realizadas dia 21/02 ás 

15:30 hrs com o professor Pietro; a avaliação de neuroanatomia será 
realizada dia 21/02 às 10:30 com o professor Abad. 
 

4. As inscrições poderão ser realizadas na secretaria de 12 à 20/02 no seu 
horário de funcionamento. O aluno somente poderá se inscrever em apenas 
1(uma) disciplina; 

 
5. O candidato será avaliado através de uma prova escrita, com valor de 100 

pontos; a nota da prova escrita será somada á nota que o aluno obteve 
durante o semestre na disciplina. A classificação se dará de acordo com a 
soma das duas notas;  

 
6. O concurso, bem como o exercício da monitoria, terá validade de acordo 

com o quadro acima e o primeiro colocado terá direito a uma bolsa de R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais), descontados na mensalidade, a partir do 
início de suas atividades. Os alunos que possuem FIES e PROUNI terão 
direito a um vale-livro com o valor determinado pela administração; 
 

7. O candidato que se classificar em segundo lugar poderá candidatar-se a 1 
(uma) vaga de monitoria voluntária e receberá um vale-livro no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais); 

 
8. Os atuais monitores podem fazer a prova de acordo com este edital.   

 
9. Tanto o monitor bolsista como o monitor voluntário terão direito a um 

certificado, tendo cumprido satisfatoriamente suas atividades; 
 

10. Os candidatos selecionados poderão ser dispensados de suas atribuições e 
substituídos por outro candidato classificado por vontade própria ou pelo 
fato de ter deixado de cumprir alguma de suas atribuições; 

 
11. Os monitores cumprirão uma carga horária de 6 (seis) horas semanais, sendo 

2 (duas) horas em horários estabelecidas pela Coordenação e pelos 
professores das disciplinas, tendo a obrigação de assinar ponto na secretaria. 
Estes horários não poderão entrar em conflito com os horários do período 
que o aluno estiver cursando. O restante da carga horária será estabelecido 
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pelo professor responsável o qual deverá fazer relatórios regulares do 
aproveitamento do aluno;  

 
12.  Ao término do exercício da monitoria, será OBRIGATÓRIO a apresentação 

de um relatório das atividades desenvolvidas ao professor da disciplina 
correspondente e ao coordenador de curso; 

 
13. O candidato, após efetuar sua inscrição no concurso de monitoria, fica 

sujeito à concordância de todas as normas deste edital; 
 

 
A COORDENAÇÃO 

 


