
E D I T A L   D E    S E L E Ç Ã O   
 

PMG – PROGRAMA DE MONITORIA DE GRADUAÇÃO (VOLUNTÁRIA) 
 

 O Chefe do depto de Clínica Médica da Faculdade de Medicina Prof. Unaí Tupinambás, faz saber que, 
nos dias 12/12/14 de 08:00 as 11:30 e de 13:00 as 16:00 e 15/12/14 de 08:00 as 11:30 horas, a Secretaria do 
Departamento de Clínica Médica estará recebendo inscrições de candidatos para exame de seleção a 4 
(quatro) vagas do Programa de Monitoria Voluntária para o período de 01/01/15 a 30/06/15  disciplina 
optativa “Estágio em Toxicologia Clínica”.   
 

1. Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados no Curso de Graduação em Medicina da 
UFMG, do 8º ao 12º período, e que tenham cursado a disciplina optativa “Estágio em Toxicologia 
Clínica” até a data de inicio da monitoria. A aprovação nessa seleção está condicionada a aprovação 
na disciplina. 
 

2. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 
 a) - Carteira de Identidade (cópia) 
 b) - Histórico Escolar (atualizado) 
 c) - Currículo no formato LATTES 
 

3. O exame de seleção compreenderá: 
a) Histórico escolar – 1 ponto 
b) Análise do currículo – 1 pontos 
c) Desempenho global na disciplina – 2 pontos 
d) Entrevista- 6 pontos 
e) Em caso de empate na nota final, o primeiro critério de desempate será o desempenho na 

entrevista, seguido do desempenho na disciplina, pela nota do Histórico Escolar e pela nota do 
Currículo. Se o empate permanecer, será considerado aprovado o candidato de período superior. 
  

4. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas. 
 

5. O exame tem validade até dia 31/12/2014, a contar da data da divulgação dos resultados, prevista lista 
de excedentes. 
 

6. Não está prevista a concessão de bolsas aos aprovados. 
 

7. A monitoria terá duração de 06 meses e o candidato precisa ter tal disponibilidade. 
 

8. Só será aceito o aluno que tenha disponibilidade de 12 horas semanais, participação  para participação 
nas atividades da monitoria, cujos interesses não sejam conflitantes verificados durante a entrevista.  

 
9. Data da seleção: 15/12/14 às 13 horas, na Unidade de Toxicologia. Eventuais modificações serão 

divulgadas pelo departamento de Clínica Médica.  
 

10. Resultado: 16/12/14, na secretaria do Departamento de Clinica Médica. 
 
A primeira atividade será reunião obrigatória em 15/12/14 após a seleção em horário agendado durante a seleção 

na Unidade de Toxicologia HJXXIII. 
 
Casos omissos serão julgados pela Coordenação da Monitoria. 
 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2014. 
 

Professor Unaí Tupinambás 
Chefe do depto de Clínica Médica FM/UFMG 


