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EDTTAL DE SELEÇÃO DE MONTTORTA GRADUAÇÃO / 2021
DISCIPLINAS: SEMIOLOGIA PEDIA|RICA

O Departamento de MAIERNO iNFANf iL da Unidade FACTILDADE DE MEDICINA
faz pÍrblico o processo de seleção para o Programa de Monitoria (Ano letivo:2021_y da(s) disciplina(s)
acima indicadas. para preenchitnento de 0lvaga para monitor bolsista e de 0lvaga para monitores
volutrtários, cle acordo com as Resolução n" 12312016 do Conselho Setorial de Graduacão.

NORMAS DO PROGR{MA

' Este Edital terá duração de um semestre letivo. podendo ser prorrc)gado por
semestre letivo. A partir do momento em que for abcrto novo Edital de Seleção, o anterior
perderá a validade.

' Conforme Resolução N" 123/2016 no seu artigo 14, o regime de participação do monitor é

de 6 (seis) or"r 12 (doze) horas semanais de atividades. de acordo corÍl o projeto.

' Conforme Resoluçã«r N' 12312016 no seu artigo 19 §1, o candidato que não for
aprovado na disciplina ou no conjunto de disciplinas objeto do edital de Monitoria será
automaticamente eliminado do processo seletivo.

o I lista de inscrição poderá ser online, desde que seja utilizada uma ferramenta que gere um
relatório com os nomes de todos os inscritos.

' Só poderão ser chanrados os alunos que constanl na lista de classificação. Após todos serem

chamados, deverá ser aberto um novo Edital de Seleção para qlle se oÇupe a vaga existente
(bolsista ou voluntário).

" Obrigatoriamente a ordem de classificação deverá ser seguida. Caso o aluno não tenha
interesse pela vaga, deverá ser encaminhada uma declaração de desistência para que o próximo
classiÍ'icado a assuma.

' Os processos que chegarem à Coordenação dos Programas de Graduação-PROGRAD
com pendências serão devolvidos às unidades acadêmicas. Os bolsistas e voluntários somente
serão incluídos no SIGA após a resolução das pendências.



. O pagamento das bolsas de monitoria occlrrerá apenas nos meses coincidentes com os

períodos de ar-rla. conforme calendário acadêmico da Graduação, ou seja. não haverá pagamento

de bolsas relativo ao períoclo de férias.

r Q pagamento de cada mês será proporcional à Írequência aprrada pelo protêssor orientador

e é efbtuado atc o decimo clia úrtil do môs seguinte. I1 de responsabilitlade do profêssor orientador

infbnnar o núnrero de horas efêtivamente trabalhado pelo monitor (24 horas para o regime de 6

horas semanais ou 48 horas para o regime de 12 horas senranais. no caso de Íiequência integral).

o ,{ r'econdução ocorre âpenas uma vez. Se o bolsista ou r,oluntário começou no projeto pela

primeira vez no início do ano letivo. poderá ser reconduzido automaticamente para mais um

sernestre. sendo dispensável o envio do termo de compromisso.

Caso t-r bolsista ou voluntário comece a atuar no segundo senresÍe letivo. deverá ser

encamirLhado para a PROGRAI) o termo de compromisso. Se o projeto do orientador for
aprovado no Edital do ano seguinte, o monitor poderá ser reconduzido, assinalando-se a

opção reconducão no Termo de Compromisso a ser enviado à PROGRAD.

INSCRIÇÃO
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:

1 - Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação;

2 - Ter disponibilidade de 06 horas. conforme estabelecido no Projeto e no Edital de Seleção;

3 - Estar aprovado na disciplina (teórica e práticas) para a qual se pretende a paíticipação no

Programa.

4 - Listar outros criterios: não está no últirno ano do curso de nredicina.

5 - Para inscrever-se. o aluno interessado cleve: listar outrcls procedimentos para a inscrição, se Íbr
interesse do orientador.

PROCESSO DE SELECÃO
A seleção constará cle:

1 - Prova online individual (2 questões) de conhecimentos que \/erse sobre pontos do programa

da disciplina ob"ieto da monitoria dia 021612021. as l0h. pelo google Meet.

Criterio(s) de desempate: MAIOR NOTA NA DiSCIPLINA Dfj SEMIOLOGIA PEDIAfRICIA

RESUMO DE DATAS E PRAZOS

INSCRIÇÃO:

PERÍODO:

ENDEREÇO

EI,ETRÔNICO:

26 a281512021

depto.mai r@uÍt Í.edu.br



SELEÇÃO:

DAIA/[]ORAI{IO:

ENDEREÇO

ELETRONICO

02 de jr-uúo de 2021. quarta-lêira às 10h.

a ser divulgado as 9:30h no dia da prova online

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO:

DATAiHORÁTT.TO: 071612021 ate as 17h pelo e-mail do departarnento nratcmo infantil

ENDEREÇO

EI-ETRONIC'O:

Juiz de Fora. li

depto.mai rr@uÍ'j f .edu.br

de maio de 2021_.

Clhefe do Departamento Orientador
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