
                         

EDITAL DE SELEÇÃO 
 

MONITORIA DE GRADUAÇÃO – CLÍNICA MÉDICA – URGÊNCIA 
Quatro vezes premiada pela Pró-Reitoria de Graduação – UFMG 

 
O Diretor da Faculdade de Medicina, Prof. Tarcizo Afonso Nunes, faz saber que, no período de 10/07/2014 a 
24/07/2014, de 08:30 às 11:30 e de 13:00 às 16:00 horas,  a Secretaria do Departamento de Clínica Médica 
estará recebendo inscrições de candidatos para exame de seleção a 05 Vagas de MONITOR BOLSISTA, 
para a Disciplina Estágio em Medicina de Urgência (Internato)/ Módulo de Clínica Médica, para o 
cumprimento de 12 (doze) horas semanais. Poderão concorrer às bolsas estudantes a partir do 110 

período (inclusive) do curso médico da UFMG no segundo semestre de 2014. Não poderão concorrer 
os estudantes que estiverem cursando o Internato Rural nos meses de julho, agosto e setembro. A 

seleção será feita no dia: 25/07/2014 – Sexta-feira – às 17:00 horas na sala 138. No ato da inscrição os 

candidatos deverão apresentar os seguintes documentos, pessoalmente, ou por procuração: a) Documento de 
Identidade (cópia frente e verso) e CPF (cópia); b) Histórico Escolar, atualizado. 
A bolsa terá a duração de 01/08/2014 a 31/12/2014, podendo ser renovada, segundo avaliação da 
coordenação da monitoria e segundo critérios estabelecidos no regulamento do Programa de Bolsas. 
1) A vigência das bolsas será da data da assinatura do contrato ao último dia letivo da disciplina no segundo 

semestre de 2014; ou até a data de Colação de Grau, a critério da Pró-Reitoria de Graduação, e conforme 
avaliação de desempenho do monitor; 

2) Os monitores serão liberados das atividades presenciais apenas durante o período de Internato Rural. 
Neste período, poderão exercer atividades estabelecidas pela coordenação da monitoria;  

3) Serão emitidos certificados somente para aqueles que exercerem no mínimo 6 meses de efetiva 
atividade no programa (o período em que o aluno está no internato rural não é computado) e que 
apresentarem relatório final de atividades. No certicado constará nota de avaliação de desempenho 
realizada pela coordenação da monitoria; 

4) O exame de seleção compreenderá: Prova Escrita (80 pontos), Análise de Histórico Escolar (20 
pontos). 

5) Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas. Em caso de empate 
na nota final, o primeiro critério de desempate será a nota da prova escrita, seguidos pela nota do 
Histórico Escolar. Se o empate permanecer, será considerado aprovado o candidato mais velho. 

6) Aos estudantes aprovados e classificados nas vagas existentes para bolsistas será creditado, pela Pró-
Reitoria de Graduação, durante o período estabelecido em contrato, bolsa mensal sem vínculo 
empregatício. 

7) A validade do exame de Seleção será até o dia 31 de dezembro de 2014. Em caso de vacância da vaga 
de bolsista, ou ainda, para a convocação de voluntários, será obedecida, rigorosamente, a ordem de 
Classificação Geral; Não haverá revisão de provas; O bolsista não poderá receber outro tipo de bolsa 
acadêmica; 

8) Casos omissos serão julgados pela Coordenadção da Monitoria. 
TEMAS PARA A PROVA ESCRITA: 1) Trombose venosa profunda; 2) Cetoacidose diabética; 3) Síndromes 
coronarianas agudas 4) Hemorragia digestiva alta; 5) Insuficiência hepática; 6) Distúrbios hidro-eletrolíticos e 
ácido-basicos; 7) Pancreatite aguda; 8) Emergência hipertensiva; 9) Embolia pulmonar; 10) Infecções do trato 
urinário; 11) Endocardite infecciosa; 12) Choque; 13) Arritmias cardíacas; 14) Crise asmática, 15) 
Pneumonias; 16) Parada cárdio-respiratória; 17) Insuficiência cardíaca congestiva; 18) Análise e interpretação 
de radiografia simples de tórax; 19) Análise e interpretação do eletrocardiograma; 20) Intoxicações exógenas; 
21) Peritonite bacteriana espontânea; 22) Erisipelas; 23) Código de ética médica; 24) Febres hemorrágicas; 
25) IVAS; 26) Transfusão de hemoderivados; 27) Insuficiência Renal; 28) AIDS; 29) Semiologia 
Cardiovascular; 30) Gripe influenza A (H1N1) 31) Hepatites Virais; 32) DPOC; 33) Cefaléias; 34) Nefrolitíase. 
  
 

Belo Horizonte, 9 de julho de 2014. 
        
                                       
                                                 Prof. Tarcizo Afonso Nunes 
                    Diretor da Faculdade de Medicina/UFMG       


