
EDITAL Nº 02
 
/ 2º SEMESTRE DE 2021  

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE MONITORES – CURSO DE MEDICINA CAMPUS CONTAGEM  

 

O Coordenador do Curso de Medicina, no uso de suas atribuições, abre inscrição para seleção e admissão de monitores, 

conforme tabela abaixo: 

 

Disciplina Supervisor Bolsista Voluntário CH Critério de Seleção 

ANATOMIA MÉDICA I Stael Fernandes Bar 1 
1 

10 
Histórico, carta de intenção e 

disponibilidade de horário. 

BIOLOGIA CELULAR I 
Andrea Carla 

Chaves 
2 

1 
5 

Histórico escolar, carta de intenção 

e disponibilidade de horário. 

IMUNOLOGIA E 

IMUNOPATOLOGIA 
Symone Fulgêncio 1 

1 
5 

Histórico escolar, carta de intenção 

e disponibilidade de horário. 

IRCE II 
Patrícia Regina 

Guimaraes 
2 2 10 

Carta de intenção, entrevista com 

apresentação de aula e 

disponibilidade de horário. 

MORFOLOGIA II Fernanda Guimarães 1 

 

2 10 

Análise de currículo, carta de 

intenção, disponibilidade e perfil 

acadêmico. 

MEDICINA PREVENTIVA E 

SOCIAL II 

Henrique Leonardo 

Guerra 
2 

 

2 5 

Histórico escolar, carta de intenção. 

Compatibilidade com o horário da 

turma 

ANATOMIA MÉDICA III Stael Fernandes Bar 1 
1 

10 
Histórico escolar, carta de intenção 

e disponibilidade de horário. 

FISIOLOGIA MÉDICA II 
Andreia dos Santos 

Teixeira 
2 

 
5 

Histórico escolar, carta de intenção 

e disponibilidade de horário.  

INTRODUÇÃO A 

SEMIOLOGIA 

Fabricio Campos de 

Oliveira 
2 

2 
10 

Histórico escolar, carta de intenção 

e disponibilidade de horário.  

IRCE IV: IDOSOS Galeno Hanssen 5 

 

 

 

5 
10 

Histórico escolar, disponibilidade 

para cumprir 50% da carga horária 

presencialmente (quando permitido 

por questões sanitárias), e nas 

quintas-feiras na segunda metade 

da manhã. 

MEDICINA PREVENTIVA E 

SOCIAL IV 

Berenice de Freitas 

Diniz 
2 

 
5 

Histórico escolar, carta de intenção 

e disponibilidade de horário. 

MICROBIOLOGIA MÉDICA 
Juliana Campos de 

P. Resende 
1  

1  
5 

Carta de intenção, histórico escolar 

e disponibilidade de horário.  

PARASITOLOGIA MÉDICA Janaina Alvarenga 1 
1 

10 
Carta de intenção, histórico escolar 

e disponibilidade de horário. 

IEPSC II 
Fabricio Campos de 

Oliveira 
2 

 
10 

Histórico escolar, carta de intenção 

e disponibilidade de horário. 

 

1. INSCRIÇÕES 
1.1. Local: Setor de Estágio (Prédio 4 – Atendimento integrado) ou pelo e-mail: estagio.pco@pucminas.br 

Obs: Não enviar para o professor. 
 

1.2. Horário: De segunda a sexta-feira, de 09:00h às 17:00h 
 

1.3. Período para inscrições: 01/07 a 07/07. O aluno só poderá fazer inscrição para no máximo DUAS 
disciplinas e, se selecionado para as duas, a carga horária máxima será de 5 horas por disciplina, 
informando a coordenação da sua opção. 
 
 

1.4. Não é fornecido auxílio-transporte para atividades de monitoria.   

mailto:estagio.pco@pucminas.br


 
2. DOCUMENTAÇÃO  

2.1. Apresentar na PUC Carreiras ficha de inscrição de monitoria (CONTATO OBRIGATÓRIO), devidamente 
preenchida, juntamente com a documentação exigida no edital. (Ficha disponível no PUCMAIL, SGA e na PUC 
Carreiras). 
 

2.2. Histórico escolar (internet). 
 

2.3. Carta de interesse na vaga, máximo 01 lauda. 
 

2.4. Currículo. 
 

3. PRÉ-REQUISITO  
3.1. Ter sido aprovado/dispensado da disciplina na qual pleiteia a vaga; 

 
3.2. Ter disponibilidade de horário compatível com a necessidade da disciplina. 

 
4. SELEÇÃO  

4.1. As entrevistas e provas serão marcadas após 10/07 por cada professor/orientador. 
 

5. RESULTADO 
5.1. Até dia 13/07/2021 

 
6. INÍCIO DAS ATIVIDADES: 02/08/2021 

 

7. CONTRATAÇÃO – PÓS – SELEÇÃO  
7.1. Procedimentos para efetivar a assinatura digital:  

 
7.1.1. O candidato selecionado deverá: 

 
Segue passo a passo para acessar o termo de compromisso.  
 
Acessando o link enviado por e-mail:  
Para assinar o documento digitalmente, o aluno deverá acessar o link do documento, que será encaminhado para o e-
mail padrão, cadastrado na PUC Minas (imagem 01). Na mensagem enviada, o aluno deverá clicar no botão “Clique aqui 
para assinar os documentos”. 

 

 
 



Acessando o SGE:  

Caso não receba o e-mail, o aluno poderá visualizar os documentos pendentes através da página inicial do Sistema de 

Gestão de Estágios (SGE), clicando no banner “Documentos aguardando sua assinatura” (imagem 02). 

 

 A monitoria somente será validada se o documento for digitalmente assinado dentro do prazo, ou seja, antes do 
início das atividades. Os bolsistas deverão apresentar o comprovante com os dados da conta corrente no Banco 
Santander (em seu próprio nome). Não são aceitas contas em nome de terceiros. 
 

 
O selecionado poderá iniciar as atividades assim que o status da contratação estiver deferido no SGE, respeitando a 
data prevista no termo de compromisso.  
 
Bolsistas: O PAGAMENTO NÃO SERÁ REALIZADO RETROATIVAMENTE. 
 
O Setor de Estágio não se responsabiliza pela conferência de documentos solicitados no edital, sendo de total 
responsabilidade do aluno. 
 

Professor Sílvio César Zeppone 
Coordenador do curso de Medicina 


