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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE APÓIO PEDAGÓGICO 

ESCOLA DE CIÊNCIAS MÉDICAS, FARMACÊUTICAS E BIOMÉDICAS. 

 

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE MONITORIA DA ESCOLA DE MEDICINA, 

FARMÁCIA E BIOMEDICINA 

 

EDITAL Nº 01/2020 

 

A Coordenação de Monitoria da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 

Biomédicas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, por sua CAEME/CAP-PROGRAD, 

faz saber a todos os interessados que estão abertas as inscrições para Seleção de 

Monitores para os cursos de Biomedicina, Farmácia, Enfermagem, Medicina, Nutrição, 

Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia, para o primeiro semestre letivo de 2020 conforme 

normas estabelecidas neste Edital que segue em consonância com a Política de Monitoria 

da PUC GOIÁS. 

 

1. DAS VAGAS 

           As vagas da presente seleção destinam-se à atuação de Monitor (a) no primeiro 

semestre letivo de 2020, nos turnos de funcionamento dos Cursos, de acordo com as 

necessidades de cada Curso.  

As vagas com bolsa e sem bolsas serão preenchidas por ordem decrescente de 
classificação e o candidato concorrerá à bolsa específica da disciplina para qual se 
inscrever. 
 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MONITORES 

A diversidade de atividades empreendidas pelo(a) Monitor(a) com a supervisão do 

professor(a) orientador(a) estão devidamente elencadas no item 4 da Política de Monitoria 

da PUC Goiás, disponível no Portal da Monitoria no sítio da PUC Goiás – 

www.pucgoias.edu.br.  

Não há distinção de atribuições entre o Monitor (a) bolsista e não bolsista. 

O candidato aprovado deverá cumprir integralmente a carga horária solicitada pelo 

professor (a) orientador (a) da disciplina. A carga horária mínima é de 04h e a máxima de 

08h semanais. 

Em nenhuma circunstância, as atividades de monitoria poderão comprometer a carga 

horária obrigatória dos Internatos. 

As atividades do Monitor serão desempenhadas estritamente sob a supervisão direta 

do professor orientador e, sob nenhuma hipótese, o monitor poderá substituir o professor em 

aulas e aplicação de avaliação. As atividades de Iniciação Científica não poderão atrapalhar 

as atividades de monitoria, deste modo, o aluno deverá otimizar seu horário caso queira 

atender às duas atividades. Caso seja identificada prejuízo da realização das atividades de 

http://www.pucgoias.edu.br/


 

2 
 

monitoria, a coordenação de monitoria deverá ser comunicada pelo professor orientador 

para que medidas possam ser tomadas. 

 

3.  DOS DEVERES DOS MONITORES 

O(a) Monitor(a) deve frequentar com assiduidade as atividades de Monitoria, inclusive 

registrando essa frequência junto à Coordenação de Monitoria do Curso.  

Cabe ao Monitor(a), consoante dicção do art.9º da Política de Monitoria, entregar ao 

final de cada semestre, na Coordenação de Monitoria de seu Curso, o relatório semestral de 

atividades realizadas e avaliação de desempenho do Monitor(a).  

O(a) monitor(a) deve comparecer obrigatoriamente aos eventos do Programa de 

Formação Continuada promovidos pela CAEME ao longo do semestre letivo. 

 

4.  DA MONITORIA COM BOLSA DE ESTUDOS E SEM BOLSA DE ESTUDOS  

A Monitoria pode ser exercida com Bolsa de Estudos e sem Bolsa de Estudos. As 

vagas de Monitoria sem direito à Bolsa de Estudos são ilimitadas e variam de acordo com a 

demanda apresentada pelos Professores Orientadores. As vagas de Monitoria com Bolsa de 

Estudos são limitadas e distribuídas em horas entre os Cursos da Graduação: 

         A Bolsa Monitoria não é acumulável com os seguintes benefícios:  

I. FUNDO EDUCACIONAL; 

II. BIC/INCENTIVO A CULTURA (BIC/CAC); 

III. BIC / Iniciação Científica (BIC/PROPE). 

IV. PROUNI 100%; 

V. PROUNI 50% 

VI. DESCONTO FAMÍLIA; 

VII. BOLSA OVG. 

VIII. VESTIBULAR SOCIAL; 

IX. PODE PUC. 

                     O(a) candidato(a) selecionado(a) e contemplado(a) com Bolsa poderá usufruir 

da mesma no máximo por 04 (quatro) semestres.  

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

O(a) candidato(a) poderá se inscrever para até 02 (duas) Unidades ou Eixo 

Temáticos, exceto em casos que hajam choque de horário entre a prova teórica e a 

prova prática. Para a inscrição, o candidato deverá preencher corretamente a ficha de 

inscrição (vide anexo) com foto, espelho do histórico escolar (impressão a partir do SOL-

PUCGO) e comprovante de matrícula de 2020.1. Estes documentos devem ser 

depositados em envelope de tamanho A4 (envelope não será fornecido pela secretaria 

da EMFB), lacradado e devidademente identificado com a etiqueta que se encontra em 

anexo. O candidato que optar por efetivar duas inscrições, a documentação deverá ser 

feita em duplicata. Não serão aceitas inscrições fora dos padrões apresentados acima. 
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Local: Laboratório Morfofuncional da Área 4, Campus I, Setor Universitário – 

Goiânia – GO. 

Início das inscrições: 05 de fevereiro de 2020 das 08h00 às 11h30min e das 

14h30min às 21h30min. Não serão realizadas inscrições fora deste horário. 

Término das inscrições: 14 de fevereiro de 2020 às 15h00. Em nenhuma 

hipótese serão aceitas inscrições fora deste prazo.  

A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste Edital. 

 

 

6. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Poderá pleitear vaga neste Processo Seletivo de Monitoria, o (a) aluno(a) que: 

I. Estiver regularmente matriculado (a) no corrente semestre letivo; 

II. Possuir aprovação na disciplina ou unidade / eixo temático que irá exercer a 

Monitoria. 

III. Ter disponibilidade de 04 até 08 horas semanais para exercício da Atividade de 

Monitoria, conforme carga horária e especificidades da disciplina pretendida (por 

exemplo, ter disponibilidade de horário para o auxílio do docente nas aulas 

práticas durante todo o semestre). 

IV. Preenchimento do formulário de inscrição do Processo Seletivo (Anexos 3 e 4), 

conforme instruções deste Edital, e com preenchimento correto de todas as 

informações, anexando ao mesmo Histórico Escolar atualizado impresso (do 

espelho do SOL aluno), comprovante de matrícula do semestre vigente e uma foto 

3x4. 

A Secretaria da EMFB não fará nenhuma impressão de documentação. Os 

documentos Histórico Escolar (espelho de notas do SOL) e comprovante de matrícula 

podem ser retirados do SOL aluno. A secretaria apenas fornecerá a ficha de inscrição. 

 

7. DA SELEÇÃO 

A seleção atenderá, obrigatoriamente, a uma das modalidades a seguir indicadas 

pelo professor(a) orientador(a): 

I.   Provas Escritas Objetivas compostas por 10 questões. Três (03 questões relacionadas 

à Política de Monitoria e sete (07) específicas da unidade / eixo temático. 

II.  Provas Práticas de acordo com a especificidade da unidade / eixo temático (verificar 

com atenção as datas e horários das provas práticas em anexo). 

O conteúdo para a prova da seleção é composto pelas Política de Monitoria da 

PUC GOIÁS – Caderno Gestão Universitária nº15 e os conteúdos específicos listados nos 

planos de ensinos (manual de módulo) da disciplina ou unidade / eixo temático pleiteado. 

O local, horário e data da avaliação será disponibilizado no mural de avisos da 

secretaria da EMFB pela Coordenação de Monitoria. 

A prova terá duração de 1h30min. Os candidatos deverão estar presentes no local 

da seleção 30 minutos antes do seu início, portando documento oficial de identificação com 

foto. 
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Os gabaritos das provas serão divulgados no próximo dia útil seguinte à aplicação 

da prova, nas formas impressas e disponibilizadas nos murais de aviso do bloco K, área IV, 

campus I. 

 

8. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

          Será eliminado, o candidato que: 

I. Realizar inscrição com preenchimento de informações inválidas e/ou incorretas; 

II. Tentativa de fraudar o processo seletivo; 

III. Não comparecer no dia e horário especificado para realização da prova; 

IV. O Candidato que não demonstrar respeito com os colegas e/ou pessoas envolvidas 

na seleção; 

V. O candidato que obtiver nota inferior a 7,0 pontos. 

          Não será permitida, durante a realização das avaliações, a comunicação entre os 

candidatos e nem consultas paralelas, caracterizando-se tentativa de fraude. 

         Será considerado aprovado, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 

(sete) pontos, e será classificado o candidato que estiver dentro do numero de vagas 

ofertadas por ordem decrescente da nota. Os demais aprovados poderão ser convocados 

como monitores sem bolsa, de acordo com a ordem de pontuação. 

       No caso de empate para preenchimento das vagas, serão obedecidos os seguintes 

critérios na ordem disposta a seguir: 

I. Na condição de haver candidatos com a mesma nota, terá maior classificação aquele 

que possuir um melhor desempenho no histórico escolar na disciplina pretendida para 

a monitoria; 

II.  Persistindo o empate, será monitor(a) aquele(a) candidato(a) que tiver maior média 

aritmética entre as notas obtidas em todas as disciplinas já cursadas. 

 

 

9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

As provas teóricas serão realizadas no dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h00 horas, 

bloco L, salas ainda em definição, área IV, campus I, com tempo de duração de 1h30min. 

Esta data é oficializada pela CAEME, deste modo, nenhum resultado será aceito fora desse 

dia. A provas práticas serão agendadas pelos docentes que ofertaram as vagas entre os 

dias 17 a 19 de fevereiro de 2020 (observe a data, horário e local das provas práticas). 

  

10. DO RESULTADO 

O resultado deste processo seletivo será disponibilizado pela Coordenação de 

Monitoria dos Cursos a partir das 10h00 do dia 20 de fevereiro de 2020, nos murais do 

bloco K. A secretaria da EMFB não está autorizada a divulgar resultados por telefone. 
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11. DO RECURSO 

Os candidatos poderão interpor recursos a partir do da data da correção da prova 

feita pelo docente da disciplina ou unidade / eixo temático, até às 17h00, após a publicação 

dos resultados do presente Certame.  

O recurso deverá ser formalizado via Processo Acadêmico na Secretaria do 

Curso, no qual o Recorrente exporá as razões recursais, fundamentando a sua pretensão. 
Não serão conhecidos os recursos: 

I. interpostos intempestivamente; 

II. que não atenderem aos critérios mínimos exigidos para recorrer – razões e 

fundamentação legal; 

III. interpostos por terceiros sem procuração; 

IV. que contenham erro ou impropriedade ou que não estiverem formalmente 

firmados pelo Recorrente ou seu representante legal. 

Os recursos serão julgados, em última e definitiva instância, pela 

CAEME/PROGRAD. 

Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 21 de fevereiro de 2020 a 

partir das 10h00. 

 

12.  DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DA MONITORIA 

A assinatura do Termo de Compromisso da Monitoria é obrigatória tanto para o 

Monitor Bolsista quanto para o Monitor não Bolsista e acontecerá no dia 24 de fevereiro de 

2020, das 8h00 às 17h00. 

O Termo de Compromisso da Monitoria está disponível no Portal da Monitoria no 

sítio da PUC Goiás – www.pucgoias.edu.br e também na secretaria da EMFB, Bloco K – 

Área IV – Campus I e deverá ser corretamente preenchido, impresso, assinado e entregue 

ao Coordenador da Monitoria imediatamente após a divulgação da aprovação. Caso não 

ocorra o preenchimento e assinatura deste documento, o(a) aprovado(a) não será 

cadastrado no SGA – PUCGO, deste modo, terá sua monitoria cancelada. 

Ao termo de compromisso deverá ser anexado o comprovante de matrícula e o 

histórico escolar. 

O(a) candidato(a) aprovado que não assinar o Termo de Compromisso da 

Monitoria, no prazo estabelecido, perderá sua vaga para o(a) próximo(a) classificado(a).  

 

13. DA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DE MONITORES 

 

A Pró-Reitoria de Graduação, por sua Assessoria de Estágio e Monitoria/CAP-

PROGRAD emitirá, semestralmente, todos os certificados dos monitores que 

desempenharam satisfatoriamente suas atividades. Para tanto é necessário que o monitor 

entregue à Coordenação de Monitoria do Curso o relatório semestral das atividades, 

devidamente referendado pelo Professor (a) Orientador(a). 

 

 

http://www.pucgoias.edu.br/
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14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

a. O resultado da seleção terá validade por 01 (um) semestre letivo. 

b. O monitor exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a PUC 

GOIÁS, em regime de dedicação de até 08 (oito) horas semanais.  

c. A carga horária despendida pelo monitor no exercício de suas tarefas será computada 

como hora de atividade complementar de graduação, sobre a qual dispõe a Portaria 

MEC n.º 1886, de 30 de dezembro de 1.994, validada mediante requerimento junto à 

secretaria do curso. 

d. O monitor que descumprir injustificadamente, a carga horária mensal, que deixar de 

realizar outras atividades previstas neste edital e na regulamentação da atividade de 

monitor, que exerça o encargo com desinteresse ou negligência ou que se comporte de 

modo incompatível com o seu exercício, poderá ser excluído da monitoria e não 

receberá Certificação. 

e. O horário das atividades de monitor não poderá, em hipótese alguma, prejudicar as 

suas atividades de estudante. 

f. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo de Monitoria. 

 

Goiânia, 03 de fevereiro de 2020. 

 
 

Prof. Ms. Marcus Vinícius Paiva de Oliveira 
Coordenador de Monitoria da EMFB 
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Anexo 01. Vagas que serão oferecidas em 2020.1 

 

Biomedicina, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia 

 

CÓDIGO CURSO  PROFESSOR(A) VAGAS/HORAS  

SEMANAIS 

PROVA  

CBB1220-Bioquímica Nutrição Ivanise C. S. 

Mota 

Com bolsa (1) 

Sem bolsa(1)  

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB1157-Bases 

Morfofisiológicas do 

Ser HumanoI II 

Enfermagem Ivanise C. S. 

Mota 

Sem bolsa(1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB1083- 

Microbiologia 

Fisioterapia  Debora Lemos 

Maldi Maia  

Com bolsa (1) 

Sem Bolsa (1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB 1068-Bioquímica 

Clínica 

Biomedicina Maisa Maria  Com bolsa (1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB1023-Bioquímica Fisioterapia  Rejane da S. 

Sena Barcelos 

Com bolsa (2) 

Sem bolsa (1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB1039-

Instrumentação em 

Biologia Molecular 

Biomedicina  Katia Karina 

Verolli  

Com bolsa (1) 

Sem bolsa (1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

MFB1031 - Bases 

Moleculares, 

Fisiopatológicas e 

Terapêuticas dos 

sistemas endócrino, 

urinário e genital. 

Biomedicina ou 

Farmácia  

Katia Karina 

Verolli  

Com bolsa (1) 

Sem bolsa (1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB1157-Bases 

Morfofisiológicas do 

Ser HumanoI II 

Enfermagem Carla de  

Alcântara 

Ferreira 

Queiroz 

Com bolsa (1) 

Sem bolsa(1) 

4 horas/semanais 

Prática* 

19/02 

Lab Anatomia 

Área V. 

CBB1156-Bases 

Morfofisiológicas do 

Ser HumanoI I 

Enfermagem Pedro Ludovico 

Teixeira 

Sem bolsa(2) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB1132-

Anatomofisiologia 

Humana II  

Fisioterapia  Pedro Ludovico 

Teixeira 

Sem bolsa(1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB1160- Anatomia 

Humana  

Nutrição  Amarildo 

Lemos 

Com bolsa (1) 

Sem bolsa(1) 

4 horas/semanais 

Prática* 

18/02 – 

10h30min 

Lab Anatomia 

108 – Área V. 

CBB 1077- Módulo 

Parasitologia  

Biomedicina  Jairo 

Figueiredo 

Com bolsa (1)- 8 

horas/semanais 

Sem bolsa(2)- 4 

Prática* 

18/02 9h00 

LAS – bloco H 
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*Provas práticas: os candidatos deverão entrar em contato com os docentes 

responsáveis pela disciplina para verificarem datas, locais e horários. A secretaria da 

EMFB não tem essas informações. 

 

 

horas/semanais –área IV. 

 

CBB1131-

Histologia/Embriologia 

I 

Fisioterapia  Maria Paula T. 

Perillo  

Com bolsa (1) 

Sem bolsa(1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB1150- 

Anatomofisiologia do 

Sistema Nervoso 

Psicologia  Valéria Zanon Com bolsa (1) 

Sem bolsa(1) 

4 horas/semanais 

Prática* 

CBB1150- 

Anatomofisiologia do 

Sistema Nervoso 

Psicologia  Viviane M. de 

Castro 

Guimarães 

Com bolsa (1) 

Sem bolsa(1) 

4 horas/semanais 

Prática* 

CBB1240- 

Farmacologia 

Nutrição  Viviane M. de 

Castro 

Guimarães 

Sem bolsa(1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB1038-Farmacologia  Biomedicina  Viviane M. de 

Castro 

Guimarães 

Com bolsa(1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB2044- 

Farmacologia  

Fisioterapia  Viviane M. de 

Castro 

Guimarães 

Sem bolsa(1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB1160- Anatomia 

Humana  

Nutrição  Karolina Kellen 

Matias 

Com bolsa (1) 

Sem bolsa(1) 

4 horas/semanais 

Prática* 

19/02 

10h30min 

MFB1003- Bases 

Morfofisiológica do 

Sistema Nervoso e 

Locomotor 

Biomedicina ou 

Farmácia 

Kerlita K. 

Gonçalves 

Com bolsa (1)-4 

horas/semanais 

Sem bolsa(2)-4  

horas/semanais 

 

Prática* 

CBB1161   - 

Farmacologia 

Enfermagem Gutemberg 

Braga 

Sem bolsa (2) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB1118-Tecnologias 

Farmacêuticas  

Farmácia  Wanessa 

Machado 

Andrade  

Com bolsa (1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB1099-

Farmacotécnica 

Farmácia  Wanessa 

Machado 

Andrade  

Com bolsa (1) 

4 horas/semanais 

Teórica 

CBB3001 Bases 

Morfofisiológicas do 

Idoso 

Fonoaudiologia Laiza Barros Sem bolsa (2) 

4h/semanais 

Prática* 

19/02 

08h30min 

Sala 107 

Bloco A 

Área V 
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MEDICINA 

 

MED2001 – BMFSDTU – BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA – PROF. SÉRGIO 

HENRIQUE NASCENTE COSTA E PROFA. RENATA BASTOS ASCENÇO 

SOARES – 03 VAGAS – PROVA TEÓRICA DIA 19/02 14h00 sala em definição – 

área IV. 

 

MED2001 – BMFSDTU – ANATOMIA – PROF. FÁBIO ASMAR DE ANDRADE e 

PROFA. LUCIANA MORELLI CALDEIRA ALBINO – 03 VAGAS – PROVA 

TEÓRICA DIA 19/02 14h00 sala em definição – área IV. 

 

MED2001 – BMFSDTU – CITOLOGIA E GENÉTICA – PROF. ANTONIO 

MÁRCIO TEODORO CORDEIRO SILVA – 05 VAGAS – PROVA TEÓRICA DIA 

19/02 14h00 sala em definição – área IV. 

 

MED2004 – METODOLOGIA À METOLOGIA DE PESQUISA, CIÊNCIA E 

MEDICINA – PROF. CLAYSON MOURA GOMES – 02 VAGAS PROVA TEÓRICA 

DIA 19/02 14h00 sala em definição – área IV. 

 

MED2009 – BMFSCR – ANATOMIA – PROFA. CARLA DE ALCÂNTARA 

FERREIRA QUEIROZ – 03 VAGAS – PROVA PRÁTICA DIA 19/02 10h00 

laboratório de anatomia – área V. (Levar jaleco e luvas). 

 

MED2009 – BMFSCR – BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA – PROFA. RENATA 

BASTOS ASCENÇO SOARES – 02 VAGAS PROVA TEÓRICA DIA 19/02 14h00 

sala em definição – área IV. 

 

MED2009 – BMFSCR – HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA – PROF. CLAYSON 

MOURA GOMES – 02 VAGAS PROVA TEÓRICA DIA 19/02 14h00 sala em 

definição – área IV. 

 

MED2009 – BMFSCR – CITOLOGIA E GENÉTICA – PROFA. ROSENEIDE 

APARECIDA CONDE – 02 VAGAS PROVA TEÓRICA DIA 19/02 14h00 sala em 

definição – área IV. 
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MED2011 – BMFSER – ANATOMIA – PROFA. CARLA DE ALCÂNTARA 

FERREIRA QUEIROZ – 03 VAGAS – PROVA PRÁTICA DIA 19/02 10h00 

laboratório de anatomia – área V. (Levar jaleco e luvas). 

 

MED2011 – BMFSER – FISIOLOGIA – PROFA. KARLLA GRIECK – 01 VAGA – 

PROVA TEÓRICA DIA 19/02 14h00 sala em definição – área IV. 

 

MED2011 – BMFSER – HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA – PROF. HERMÍNIO 

MAURÍCIO DA ROCHA SOBRINHO – 03 VAGAS – PROVA PRÁTICA DIA 18/02 

das 10h30min até 12h15min – lab 007 – área IV. (Levar jaleco). 

 

MED2018 – BMFSNSLHR – CITOLOGIA / GENÉTICA / HISTOLOGIA / 

EMBRIOLOGIA – PROF. ROBERPAULO ANACLETO NEVES – 02 VAGAS 

PROVA PRÁTICA DIA 19/02 16h30 laboratórios do bloco L – área IV.  (Levar 

jaleco). 

 

MED2028 – AGRESSÃO E DEFESA: IMUNOLOGIA – PROF. HERMÍNIO 

MAURÍCIO DA ROCHA SOBRINHO – 03 VAGAS – PROVA PRÁTICA DIA 18/02 

das 10h30min até 12h15min – lab 007 – bloco L – área IV. (Levar jaleco). 

 

MED2046 – BASES DA TÉCNICA CIRÚRGICA – PROF. DR. MARCELO LUIZ 

BRANDÃO – 10 VAGAS – PROVA PRÁTICA DIA 17/02 13h00 laboratório de 

técnica operatória – área V. 

 

MED2053 – CLÍNICA III – CARDIOLOGIA – PROF. ANTÔNIO MENEZES – 03 

VAGAS – PROVA PRÁTICA DIA 18/02 – 08h30min – Enfermaria de Cárdio da 

Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. (Levar jaleco). 

 

HGS1050 – CIÊNCIAS SOCIAIS E DA VIDA – PROFA. SONIA MARIA RIBEIRO 

DOS SANTOS – 03 VAGAS – PROVA TEÓRICA DIA 19/02 14h00 sala em definição 

– área IV. 

 

Obs.: Existe um total de 10 bolsas de monitoria 8h para o curso de Medicina. 

Ocorrendo a vacância de alguma dessas bolsas, a mesma será ofertada após análise do 

desempenho do candidato no processo seletivo e média final na unidade pretendida 

para monitoria. 
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Anexo 02. Ficha de Inscrição de Monitoria 
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PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE MONITORIA – EMFB – EDITAL 2020.1 

IDENTIFICAÇÃO (nome completo sem abreviações)  

 

 

Foto 3x4 

 

 

 

MATRÍCULA: MÓDULO: 

TELEFONE: (      ) 

E-MAIL: 

Possui algum dos benifício listados abaixo? 

FUNDO EDUCACIONAL (       )                          BIC/INCENTIVO A CULTURA (      )  

BIC / Iniciação Científica (      )                           PROUNI 100% (       )  

PROUNI 50%  (        )                                         DESCONTO FAMÍLIA (       )  

BOLSA OVG (        )                                           VESTIBULAR SOCIAL (       )  

PODE PUC (       )                                               FIES  (      ) 

 

Unidade pretendida para exercer monitoria: (escreva corretamente o código, unidade, eixo temático e 

docente e com letra legível). 

CURSO: 

 

CÓDIGO: 

UNIDADE: 

 

EIXO TEMÁTICO: 

 

DOCENTE: 

 

 

Documentos necessários: Histórico Escolar atualizado e impresso, comprovante de matrícula em 

2020.1. (anexar a esta ficha de inscrição devidamente preenchida e legível). 

 

Eu, ________________________________________________________________aceito as 

condições dos critérios de seleção e as demais informações descritas no Edital 01/2020 de Monitoria. 

 

Goiânia, _____ de fevereiro de 2020. 

 

_______________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a). 
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Anexo 03. Capa para a parte externa do envelope de inscrição 
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PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE MONITORIA – EDITAL 2020.1 

 
IDENTIFICAÇÃO (nome completo sem abreviações) 

MATRÍCULA: CURSO: 

MÓDULO / PERÍODO: INSCRIÇÃO PARA A DISCIPLINA 

NOME DO PROFESSOR(A): 

TELEFONE: (      ) 

 

E-MAIL: 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(recortar aqui) 

VIA DO CANDIDATO: Comprovante de Inscrição do Processo Seletivo Unificado de Monitoria – 

Edital 2020.1  EMFB. 

 

Nome do candidato (a): 

________________________________________________________________________________ 

 

Matrícula:________________________________________________________________________ 

 

Inscrição para: (código e nome da unidade/eixo temático): 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do (a) atendente: __________________________________ Data: ______/_____/______. 

 

 

 

 

 


