
Edital de processo seletivo para o Programa Emergencial de Monitoria
Digital: Habilidades Médicas I – Período Especial 2020/2

Conforme resoluções CEPE 91/99, 43/03, 55/20 e 65/20

A disciplina de  Habilidades Médicas I no uso de suas atribuições legais e
regimentais,  torna  pública  a  abertura  do  Processo  Seletivo  para  monitoria
digital no período remoto especial.

Coordenadora: Prof ª. Prima Soledad Montiel Lezcano 

Carga horária: 12h semanais 

Número de Vagas: 01 (com possibilidade de bolsa, a depender da distribuição
orçamentária)

Requisitos para participação: 

 Possuir matrícula ativa no curso Medicina UFPR – Campus Toledo;
 Ter concluído e sido aprovado na disciplina de Habilidades Médicas I

com média superior a 70;
 Possuir  disponibilidade  de  12h  semanais  para  desempenho  das

atividades  de  monitoria,  bem  como  conhecimentos  e  habilidades
necessárias  para  utilização de tecnologias digitais  de comunicação e
informação; 

 Dispor  em  seu  domicílio  um  dispositivo  de  acesso  às  plataformas
utilizadas (desktop, notebook, tablet, entre outros) e acesso à Internet
em quantidade e qualidade necessárias para o desempenho adequado
das suas atribuições; 

Inscrições:  de  27/10/2020 a  29/10/2020,  enviando  e-mail  para
primontiel@hotmail.com contendo  o  e-mail  institucional  (ou  o  utilizado  para
acesso ao Microsoft Teams). 

Critérios para a seleção: 

 Nota da prova para avaliação de conhecimentos (90%)
 Nota da entrevista (10%)

mailto:primontiel@hotmail.com


Data da Seleção: 30/10/2020 (sexta-feira), às 9:00h, via plataforma Microsoft
Teams. 

Prova avaliativa: 

 Avaliação  oral,  pela  plataforma  Teams,  com  resposta  de  questões
escolhidas aleatoriamente acerca dos conteúdos da disciplina (relação
médico-paciente,  anamnese,  raciocínio  clínico,  terminologia  médica,
exame físico geral, exame do abdome, exame dos rins).  

 Ter  em  fácil  acesso:  GRR,  IRA  e  a  média  final  da  disciplina  de
Habilidades Médicas I. 

Critérios para desempate: 

1. Maior IRA (Índice de Rendimento Acadêmico)
2. Maior nota na disciplina de Habilidades Médicas I*
3. Período mais avançado**

*Será utilizados caso também haja empate no IRA

**Será utilizado caso haja empate nos dois outros critérios anteriores

Prima Soledad Montiel Lezcano

Toledo, 27 de outubro de 2020


