
 
 

Edital de processo seletivo para o Programa Institucional de Monitoria 

para a disciplina de Urgências e Emergências V – Período letivo 

2022/02 
 

A disciplina de Urgências e Emergâncias V no uso de suas atribuições legais 

e regimentais, torna pública a abertura do Processo Seletivo para monitoria. 

Coordenadora: Prof ª. Sabrina Lima Machado 
Carga horária: 12h semanais 
Número de Vagas: 02 (uma bolsa – para o primeiro colocado na classificação) 

Requisitos para participação: 

• Possuir matrícula ativa no curso Medicina UFPR – Campus Toledo; 

• Ter concluído e sido aprovado na disciplina de Urgências e Emergências 

I, III e V com média superior a 70; 

• Possuir disponibilidade de 12h semanais para desempenho das 

atividades de monitoria – sendo 4 horas presenciais, bem como 

conhecimentos e habilidades necessárias para utilização de tecnologias 

digitais de comunicação e informação; 

Inscrições: de 21/11/2022 a 26/11/2022, enviando interesse de monitoria para 

o telefone (45) 991499932 (professora Sabrina) via whatsapp contendo nome 

completo, CPF, e-mail institucional, GRR e IRA gerado pela UFPR (índice de 

rendimento acadêmico) 

Critérios para a seleção: 

• Entrevista com avaliação geral  

• Nota na disciplina de Urgência e Emergências V e avaliação de presença 
nas aulas 

• IRA 

Data da Seleção: será dia 28/11/2022 (segunda-feira) pela manhã ou final da 

tarde - a combinar com a professora  docente o horário mais adequado para a 

entrevista que será via plataforma Microsoft Teams – duração 10 min. 
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USP - Manole. 11ª. edição, 2016. 
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edição, 2017. 
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                    Sabrina Lima Machado 
Toledo, 18 de novembro de 2022. 


