
 
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO – COGRAD 

PROCESSO SELETIVO – MONITORIA – CURSO DE MEDICINA 

 

AVISO 

De acordo com o edital Nº 033/2021: 

 

A PRIMEIRA ETAPA, de caráter eliminatório e classificatório, será constituída por uma PROVA 

TEÓRICA. 

A PROVA TEÓRICA realizar-se-á no dia 03/08/2021 CESUPA – Unidade Almirante, às 18h30, 

encerrando-se às 21h30, tendo assim, a duração total de 03 (três) horas. 

O candidato deve chegar ao local com antecedência de 30 (trinta) minutos. Após o início da prova, 

não será permitida a entrada de candidatos no local de prova.  

Será obrigatório o uso de máscara e uso de álcool em gel pelos candidatos. 

O candidato deverá apresentar documento de identificação original com foto recente. Os 

documentos hábeis ao acesso ao local de prova são: Carteira de Identidade (RG), Carteira 

Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte ou a Carteira de Estudante do CESUPA. 

Caso o aluno não apresente nenhum dos referidos documentos hábeis, antes do início da prova, o 

mesmo ficará impedido de realizá-la e estará eliminado do certame. 

 A PROVA TEÓRICA, de natureza discursiva e/ou objetiva, totalizará 10,0 (dez) pontos e deverá ser 

realizada com caneta esferográfica na cor azul ou preta, sendo vedado qualquer tipo de consulta.  

Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na prova teórica ou se 

utilizar de qualquer meio fraudulento durante a prova. 

O resultado da Prova Teórica será divulgado até o 06/08/2021 no site do CESUPA 

(www.cesupa.br). 

Serão convocados para a Segunda Etapa (Prova Prática), exclusivamente os 8 (oito) primeiros 

colocados na Prova Teórica. 

Em caso de empate na prova teórica, a classificação dos candidatos obedecerá aos seguintes 

critérios na seguinte ordem:  

I) Melhor desempenho do candidato na média geral do Histórico Escolar; 

II) Maior carga horária integralizada apresentada pelo candidato no Histórico Escolar; 

III) Maior idade do candidato, considerando-se o dia, o mês e o ano de seu nascimento. 

http://www.cesupa.br/

