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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA 

 

 

CHAMADA Nº 013/2016 

 

1. A Coordenação do Curso de Bacharelado em Medicina do Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais, com base no Art. 94, parágrafo quinto, do Regimento Geral do 

CESUPA comunica, aos interessados o PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA, válido para 

o 1º semestre de 2017, a fim de preencher as vagas para atividades dos Laboratórios Específicos do 

CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA, consoante oferta de vagas definidas no Anexo I. 

1.1. Uma (01) vaga para laboratório de Informática (Habilidades Profissionais I) 

1.2. Uma (01) vaga laboratório de Informática (Habilidades Profissionais II) 

2.  DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Somente poderão inscrever-se os alunos regularmente matriculados no Curso de Bacharelado em 

Medicina do CESUPA, conforme compatibilidade de horário e de acordo com o período que o 

aluno deverá estar cursando (Anexo II). 

2.2. As inscrições ocorrerão exclusivamente via Internet, por meio do site do CESUPA 

(www.cesupa.br) no período 23/12/2016 a 20/01/2017. 

3. DO PROCESSO SELETIVO. 

3.1. O Monitor será selecionado mediante concurso interno, constituído por 02 (duas) etapas a 

seguir descritas: 

3. 1. 1. A PRIMEIRA ETAPA  

A primeira etapa, de caráter eliminatório, consistirá na AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO 

ESCOLAR (HE), SITUAÇÃO DISCIPLINAR DO CANDIDATO e COMPATIBILIDADE DE 

HORÁRIO DO CANDIDATO COM A ATIVIDADE, nos seguintes termos:  

a) A COGRAD fará a avaliação do histórico escolar, da situação disciplinar do candidato e da 

compatibilidade de horário;  

b) A avaliação do histórico escolar do candidato será feita a partir de consulta das notas disponíveis 

no sistema do CESUPA, não sendo necessário que o candidato entregue o Histórico Escolar. Será 

http://www.cesupa.br/
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calculada a média ponderada entre as notas das atividades e/ou grupo de atividades a que se destina a 

monitoria (peso 7) e, as demais notas das atividades já cursadas (peso 3); 

c) Sendo esta etapa de caráter eliminatório, o candidato que obtiver média inferior a 7,0 (sete) será 

excluído da seleção. 

e) O candidato que não tiver compatibilidade de horário com a atividade de escolha na inscrição não 

poderá exercer a monitoria voluntária (ver Anexo II). 

f) Os resultados da avaliação do histórico escolar, da situação disciplinar do candidato e da 

compatibilidade de horário serão divulgados na Secretaria do Curso e mural de avisos até o dia 

06/02/2017. 

g) Serão convocados à segunda etapa - Prova Prática somente os 6 (seis) primeiros colocados na 

avaliação da MÉDIA FINAL do HISTÓRICO. 

h) A análise da situação disciplinar será realizada por meio do levantamento de informações sobre as 

condições comportamentais do aluno, nos termos do Capítulo III (DO REGIME DISCIPLINAR DO 

CORPO DISCENTE), inscrito no TÍTULO VII (DO REGIME DISCIPLINAR) estabelecido no 

REGIMENTO GERAL do CESUPA, e/ou registros de ocorrências existentes sobre atos  

3. 1. 1. A SEGUNDA ETAPA 

A segunda etapa, caráter eliminatório e classificatório, consistirá numa PROVA PRÁTICA, 

versando sobre o conteúdo programático disponibilizado ao candidato no ANEXO III deste 

documento. 

a) A PROVA PRÁTICA terá duração de até 02 (duas) horas, devendo o candidato apresentar-se ao 

local com antecedência de 30 (trinta) minutos, apresentando carteira de identidade original ou 

documento equivalente original, com foto, que por Lei Federal valha como identidade.  A PROVA 

PRÁTICA realizar-se-á no período de 15/02/2017 a 17/02/2017, no laboratório de Informática. As 

informações serão disponibilizadas pelo docente responsável do laboratório de informática.  

b) A PROVA PRÁTICA totalizará 10 (dez) pontos, sendo eliminado o candidato que obtiver nota 

inferior a 7,0 (sete). 

d) O resultado da Prova Prática será divulgado até o dia 22/02/2017 na secretaria do curso e mural de 

avisos do CESUPA, unidade Almirante Barroso. 
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4. DO RESULTADO FINAL. 

4.1. O RESULTADO FINAL será divulgado até o dia 06/03/2017 na secretaria do curso de Medicina e 

mural de avisos, da unidade Almirante Barroso e os candidatos serão selecionados com base na 

seguinte fórmula:  

 

4.2 Não serão concedidas revisões para nenhuma das etapas e nem será recebido recurso de qualquer 

natureza. 

4.3. Em caso de empate, será classificado, nesta ordem, o candidato com melhor desempenho na 

Prova Prática, seguindo-se aquele que apresentar melhor desempenho, na avaliação do Histórico 

Escolar. 

4.4 A avaliação da compatibilidade de horário será feita pela COGRAD, a partir da consulta da etapa 

em que o candidato estiver regularmente matriculado e dos horários das aulas/atividades em 

laboratório para as quais o candidato se inscreveu para ser monitor voluntário. 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1.  Somente poderão exercer a Monitoria Voluntária os alunos regularmente matriculados no Curso 

de Bacharelado em Medicina do CESUPA, que já tenham cursado com aproveitamento, as 

atividades, objeto da presente seleção, e que disponham de horário (Anexo II) para estar em 

laboratório/atividade durante as aulas com a turma (MD) para a qual prestou seleção, na presença de 

pelo menos 1 (um) docente responsável. 

5.2. O período de exercício da monitoria voluntária será de março a junho de 2017. 

 6.2.1. Em caso de não preenchimento das vagas da monitoria Voluntária, serão chamados os 

terceiros e quartos colocados para ocuparem as referidas vagas, observada a ordem de 

classificação por atividade e etapa. 

5.3.  O monitor cumprirá, em horário não conflitante com o de suas aulas, o mínimo de 08 

(oito) horas semanais de atividades, conforme critérios a seguir: 

5.3.1.  Mínimo de 4 (quatro) horas semanais em sala/laboratório acompanhando a 

turma (MD) e docente responsável, conforme compatibilidade de horário (Anexo II). 

5.3.2.  Mínimo de 04 (quatro) horas semanais nas demais atividades especificadas no Plano 

de Trabalho - sob orientação prévia do docente responsável, não podendo ultrapassar 1 (uma) 

hora semanal de preparação de material e/ou estudo pessoal e 1 (uma) horas semanais de 

 

[(NOTA DA AVALIAÇÃO DO HE x 3) + (NOTA DA PROVA PRÁTICA X 7)] 
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espera ao aluno (“plantão”) no CESUPA. Estes atendimentos (“plantões”) deverão ser 

realizados exclusivamente no laboratório para o qual prestou seleção, não podendo ser realizados 

na biblioteca ou qualquer outro local nas dependências do CESUPA.  

5.4. O exercício da monitoria voluntária não implica em vínculo empregatício do discente com 

o CESUPA ou a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA. 

5.5. Os discentes selecionados receberão o GUIA DO MONITOR, onde constarão os deveres, as 

competências e demais disposições pertinentes ao exercício da monitoria. 

5.6. O monitor ficará vinculado aos docentes com atuação na atividade designada para a qual se 

candidatou a vaga, onde cumprirá suas tarefas, cabendo aos docentes orientar, acompanhar e 

avaliar o discente no desempenho de suas funções. 

5.7. O discente só poderá atuar como monitor da mesma atividade até o prazo máximo de 2 

(dois) anos.  

5.8. Fica vedado o acúmulo de monitorias.   

5.9. Ao término do período regular da monitoria voluntária, o discente fará jus a um Certificado, 

assinado pela Coordenadoria de Graduação.   

5.10. O aluno que tiver sido aprovado na prova prática, mas não tiver compatibilidade de 

horário com a atividade de escolha na inscrição não poderá exercer a monitoria voluntária. 

 

5.10. Os casos omissos serão dirimidos pela Pró-reitora de Graduação e Extensão do Centro 

Universitário do Estado do Pará - CESUPA. 

 

Belém (PA), 21 de Dezembro de 2016. 

 

 

______________________________________________ 

Milena Coelho Fernandes Caldato 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA DO CESUPA 
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CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA– 1º SEMESTRE DE 2017 

 

 

 

ANEXO I – VAGAS OFERTADAS PARA MONITORES VOLUNTÁRIOS 

 

 

VAGAS LABORATÓRIO/ATIVIDADE 

 

1 INFORMÁTICA MD1 

1 INFORMÁTICA MD2 
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ÁREA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS, BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – ACABS 

CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA 

 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA – 1º SEMESTRE DE 2017 

 

 

ANEXO II – QUADRO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO 

 

 

                                               

 

Laboratório Horário  Etapa na qual o candidato 

deve estar cursando 

Informática MD1 4ª das 8h as 11:40 Md2 e Md3 

Informática MD2 4ª das 14h as 17:40 Md4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

 

 

 

 

ÁREA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS, BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – ACABS 

CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA 

 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 

 

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – 1º SEMESTRE DE 2017. 

 

 

 

 

INFORMÁTICA 

 

MD1- Pesquisa por artigos e bases dados, utilização dos operadores AND, NOT e OR; Plataforma 

Lattes e Plataforma Brasil; Microsoft Office Word®: Recurso Estilos, formatação de página, formatação 

de parágrafo, numeração de páginas, Seções e suas numerações, Tabelas, gráficos e imagens e suas 

respetivas legendas, Organogramas e Hierarquias, Sumário, índice de tabelas e imagens; Microsoft 

Office PowerPoint®: Criação de apresentação, Uso de transições e animações, configuração do slide 

mestre, uso de rodapé, criar modelo de Slide para o PowerPoint.  

 

MD2- Medicina Baseada em Evidências: Uso das técnicas PICO e FIRE, revisões sistemáticas, Base da 

Cochrane, Pesquisa bibliográfica utilizando o DeCS; Datasus: como pesquisar e filtrar informações; 

Microsoft Office Excel®: Tabelas e Gráficos, tipos de gráficos, tabulação de dados para criar um banco 

de dados, uso da ferramenta filtro, uso de fórmulas (Soma, Média, Desvio Padrão, Variância, Moda, 

Mediana, Máximo, Mínimo), Uso do condicionante SE, cálculos (Soma, Subtração, Divisão e 

Multiplicação).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


