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PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE MONITORES 2019.2/2020.1

A Chefia Departamental e Coordenação de Monitoria do Departamento de Promoção da
Saúde do Centro de Ciências Médicas desta Universidade Federal da Paraíba (DPS/CCM/UFPB), no
uso de suas obrigações legais, regimentais e estatutárias, comunicam ao universo acadêmico do
Curso de Graduação em Medicina desta Universidade, a abertura das inscrições para o Programa
de Monitoria deste Departamento, correspondentes aos períodos letivos 2019.2/2020.1,
observada as normas contidas neste Edital, no Edital PRG/CEM Nº 037/2019 e nas Resoluções
nº 02/96 e 16/2015, ambas do CONSEPE/UFPB.

1 - DAS OFERTAS, QUANTATIVO DE VAGAS E TIPO DE VINCULAÇÃO JUNTO À CEM/PRG.

1805117

MIV15 – EPIDEMIOLOGIA

03

Tipo de vinculação junto
à
CEM/PRG/UFPB
conforme
ordem
de
classificação no certame.
03 - Voluntários

1805129

MIV27- DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA
RESPIRATÓRIO E TORAX (PNEUMOLOGIA)

04

04 - Voluntários

1805121

MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA
TEGUMENTAR (DERMATOLOGIA)

05

MIV 36 - DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS
(DIC)

04

Código
do
Módulo

Nome do Módulo

Vaga(s)

01 - Bolsista (*)
04 - Voluntários
01 - Bolsista (*)
1805124

03 - Voluntários

Legenda:
(*) 1º Colocado(a) e/ou melhor colocado(a);
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2 - DAS INSCRIÇÕES E PRÉ-REQUISITOS
Para inscrição no processo seletivo em questão, os candidatos devem atender
concomitantemente aos seguintes pré-requisitos:
• Dispor de 12 (doze) horas semanais para dedicar-se à monitoria, participando, junto
com o(s) professor(es) orientador(es), em atividades de ensino, pesquisa e extensão, de
acordo com o seu grau de conhecimento e com os objetivos do Projeto de Ensino em
questão, como também auxiliar o(s) professor(es) nas realizações de trabalhos práticos, não
podendo em hipótese alguma, as atividades em questão coincidirem com o horário
das disciplinas/módulos em que o discente estiver matriculado durante o exercício da
monitoria;
• Encontrar-se regularmente matriculado no Curso de Graduação em Medicina da UFPB,
período letivo 2019.2;
• Apresentar rendimento escolar superior e/ou igual a 7,0 (sete), no módulo para o qual
deseja concorrer;
• A condição de reprovado na disciplina objeto da Monitoria, ou em qualquer outra que lhe
seja pré-requisito, constitui impedimento para a inscrição ao processo seletivo;
• Preencher todos os campos solicitados no SIGAA/UFPB, no período indicado para cada
módulo constante na Seção 3 (PERÍODO DE INSCRIÇÃO, PROCESSO SELETIVO E
CALENDÁRIO DE PROVAS), conforme o instrutivo disponibilizado pela CEM/PRG/UFPB e
no anexo II deste Edital.
Observação: As inscrições neste processo seletivo serão exclusivamente “online” pela plataforma
SIGAA/UFPB no período de 21 de outubro de 2019 à 25 de outubro de 2019.
3 – PERÍODOS DE INSCRIÇÃO, PROCESSO SELETIVO E CALENDÁRIO DE PROVA
A critério da Banca Examinadora, a prova de seleção poderá ser uma entrevista e/ou uma
avaliação escrita e/ou prática, conforme disposição contida no § 4º do Art. 5º da Resolução Nº
02/1996 do CONSEPE/UFPB que apresenta a seguinte redação "Fica a critério do Departamento ao
qual se vincula a disciplina objeto da seleção a escolha do(s) tipo(s) de prova(s) de seleção a que
deve se submeter o candidato" .
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A classificação dos candidatos no processo seletivo será realizada de acordo com a ordem
decrescente da média ponderada (M) entre a nota obtida na(s) prova(s) de seleção (N 1), a nota
obtida na disciplina/módulo (N2) e o Coeficiente de Rendimento Escolar (C), com pesos 3, 2 e 1
respectivamente, calculada conforme a seguinte expressão: M = (3*N1 + 2*N2 + 1*C) / 6.
Eliminar-se-á o candidato que não obtiver nota N1 (Prova(s) de Seleção) igual ou superior a
7,0 (sete) pontos.
Em caso de empate, classificar-se-á o candidato que obtiver a maior nota na(s) prova(s) de
seleção. Persistindo o empate, será classificado o candidato que tenha obtido a maior nota na
disciplina/módulo objeto desta seleção.

Período de inscrição
no certame
exclusivamente pela
plataforma
SIGAA/UFPB

Data da Prova de
Seleção

1805129

MIV27- DOENÇAS
PREVALENTES DO
SISTEMA
RESPIRATÓRIO E
TORAX
(PNEUMOLOGIA)

21 de outubro de 2019
a
25 de outubro de 2019

29 de outubro de 2019
(Terça-Feira)

17h00

1805117

MIV15 –
EPIDEMIOLOGIA

21 de outubro de 2019
a
25 de outubro de 2019

29 de outubro de 2019
(Terça-Feira)

17h30

21 de outubro de 2019
a
25 de outubro de 2019

30 de outubro de 2019
(Quarta-Feira)

11h30

21 de outubro de 2019
a
25 de outubro de 2019

30 de outubro de 2019
(Quarta-Feira)

17h00

Código
do
Módulo

1805121

1805124
1

Nome do Módulo

MIV30 - DOENÇAS
PREVALENTES DO
SISTEMA TEGUMENTAR
(DERMATOLOGIA)
MIV 36 - DOENÇAS
INFECTOCONTAGIOSAS
(DIC)

Horário da
Prova de
Seleção

Observação: o local de realização da Prova de Seleção será divulgado no painel de avisos do
DPS/CCM/UFPB,

em

momento

hábil

e

oportuno,

de

acordo

com

a

logística

de

acomodação/disponibilização adotada pela Assessoria de Graduação do Centro de Ciências
Médicas.
1

Prova Objetiva com 10 questões de múltipla escolha.
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4 – DISPOSIÇÕES GERAIS

A relação dos candidatos aprovados, como também a classificação geral dos candidatos,
que se inscreveram no certame, será divulgada até o dia 31 de outubro de 2019 no SIGAA/UFPB,
como também no mural de avisos do DPS/CCM/UFPB.
Ao Monitor convocado cabe realizar o aceite ou a recusa da monitoria através do seu
SIGAA/UFPB no dia 31 de outubro de 2019.
Até 25% do semestre letivo em curso poderá haver substituição de monitores. Passado o
prazo de 25% só poderá haver conversão de Monitor Voluntário para Monitor Bolsista.
O monitor será desligado de suas funções, caso não cumpra quaisquer das condições
previstas no Art. 11 da Resolução nº 02/1996 do CONSEPE/UFPB (a - Indisciplina; b. Ausência a 16
(dezesseis) horas mensais de trabalho, sem motivo justo, a critério do Departamento a que esteja
vinculado à disciplina/módulo; c. Não cumprir qualquer das condições estabelecidas no contrato de
monitoria).
Independentemente do regime didático do curso a que esteja vinculado o monitor, seu
contrato terá duração igual a, no máximo, um período letivo do sistema de créditos, podendo ser
renovado por mais um período letivo, mediante solicitação do professor orientador, com base na
avaliação do desempenho do bolsista.
Fará jus ao certificado de participação no Programa de Monitoria o monitor que: tiver
comprovada a frequência mínima de 75% no período letivo; e tiver submetido e apresentado trabalho
no ENID.
Caberá à Chefia Departamental e a Coordenação de Monitoria dirimir os casos omissos
neste Edital.
João Pessoa, 21 de outubro de 2019.
Profa. Esther Bastos Palitot
Coordenadora do Projeto de Ensino do Departamento de Promoção da Saúde/CCM/UFPB
SIAPE 3145833

Prof. Luciano Bezerra Gomes
Chefe do Departamento de Promoção da Saúde/CCM/UFPB
SIAPE 2370877
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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO

MIV15 - EPIDEMIOLOGIA (Código: 1805117)
Introdução à causalidade e modelos explicativos do processo saúde-doença. Estudo das doenças
em relação às variáveis pessoais, temporais e espaciais. Estudo dos indicadores de saúde, sua
importância, uso e limitações. Bases da pesquisa epidemiológica e os desenhos de estudos
epidemiológicos e suas medidas de associação. Noções fundamentais da Epidemiologia Clínica e da
Medicina Baseada em Evidências. Conceitos de epidemiologia clínica para o uso dos testes
diagnósticos. Bases epidemiológicas do rastreamento.

MIV27 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E TORAX (Código: 1805129)
Semiologia do tórax e Sistema respiratório; Exame do tórax por imagem; Função Pulmonar –
Espirometria; Gasometria arterial; Asma brônquica; Tuberculose pulmonar; Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC); Pneumonias; Derrames pleurais; Tabagismo; Sarcoidose; Neoplasias
malignas de pulmão; Abscesso pulmonar; Bronquiectasias; Micoses pulmonares; Insuficiência
respiratória aguda.
MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR (Código: 1805121)
Estrutura histológica, embriologia e fisiologia do sistema tegumentar. Semiologia dermatológica.
Eczemas. Piodermites. Dermatoviroses. Dermatozoonoses. Dermatoses eritemoescamosas.
Dermatofitoses. Doença de Hansen. Micoses profundas. Câncer de pele. Noções básicas na
terapêutica cutânea. Genodermatoses.

MIV 36 - DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS (Código 1805124)
1. Raiva
2. Hepatites Virais
3. Infecção pelo VZV
4. HIV/AIDS
5. Meningoencefalites
6. Leptospirose
7. Tétano
8. Calazar
9. Sepse
10. Endocardite Infecciosa.
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ANEXO II
PASSO A PASSO PARA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO NO SIGAA/UFPB
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