UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 03/2020
A Chefe do Departamento de Patologia e Medicina Legal, obedecendo à Resolução nº 01/CEPE
de 04.03.2005, informa que se encontram abertas, neste Departamento, as inscrições para prova
de seleção para a cota de Monitoria Voluntária do projeto abaixo relacionado:
TÍTULO DO PROJETO

SETOR DE ESTUDO

MONITORIA
VOLUNTÁRIA

MONITORIA DE PARASITOLOGIA
HUMANA PARA OS CURSOS DA ÁREA
BIOMÉDICA

PARASITOLOGIA
Cod. Projeto
PID202013205

01

1) Condições de inscrição:
a) Ser aluno vinculado a um curso de graduação da UFC;
b) Estar matriculado no mínimo em doze (doze) horas de componentes curriculares;
c) Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o exercício da monitoria;
d) Já ter cursado a disciplina (ou equivalente) que exercerá a monitoria.
2) Documentos para a inscrição:
a) Ficha de inscrição (formulário consta como ANEXO 1 deste Edital);
b) Cópia de Identidade e de CPF;
c) Histórico escolar.
OBS: Todos os documentos do item 2 deverão ser enviados para o e-mail da Secretaria do
DPML (dpmlufc@gmail.com) até o último dia de inscrição.
3) Seleção:
A seleção do monitor voluntário constará de:
a) Prova específica eliminatória (O Programa da Monitoria de Parasitologia consta como
ANEXO 2 deste Edital);
b) Entrevista;
c) Análise do histórico escolar.
OBS: Devido ao decreto Estadual No 33.519 de 19 de março de 2020 e alterações posteriores,
que trata da adoção de medidas de isolamento social, a Prova Escrita e a Entrevista
(formulário para preencher) serão aplicadas de modo remoto (Google forms). A secretaria
do DPML enviará orientações com prazo de 48 horas antes da realização das provas. Para tanto,
o(a) candidato(a) deverá ter acesso a internet que viabilizem a realização dessas etapas da
seleção.
4. Classificação:
Nota mínima para aprovação: 7,0. Os candidatos serão aproveitados na ordem de classificação e
pela soma dos pontos. Em caso de desistência serão aproveitados outros candidatos, seguindo a
ordem de classificação.

5. Comissão Examinadora
SETOR DE ESTUDO
Parasitologia

COMISSÃO
Profa. Maria Jania Teixeira; Profa. Ticiana Monteiro
Abreu e Prof. Vladimir Michailowsky Leite Ribeiro.

Inscrições On-line: 16 de julho a 20 de julho de 2020 (enviar documentos para o e-mail da
Secretaria do DPML - dpmlufc@gmail.com)
Prova Escrita e Formulário de Entrevista: 23 de julho de 2020. Serão realizadas através do
Google forms. A secretaria do DPML enviará orientações com prazo de 48 horas antes da
realização das provas.
Critério de desempate: de acordo com cada programa de setor de estudo.
Data de divulgação do Resultado: 23 de julho de 2020.

Fortaleza, 15 de JULHO de 2020

Profª. Ana Carolina Fonseca Lindoso Melo
Chefe do Departamento de Patologia e Medicina Legal/UFC

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA
DE INICIAÇÃO À DOCENCIA 2020.
Depto/Curso:____________________________________________________________
Nome do candidato:______________________________________________________
fone contato:____________
Email para contato:_______________________________________________________
Nome do Projeto ou setor de estudo: _________________________________________
Estou ciente e concordo com as condições descritas no Edital 03/2020 de monitoria ( )
remunerada ( ) voluntária e que disponho de 12 horas semanais para atividades de
monitoria.

Fortaleza, ________de _________________de 2020.

____________________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO 2
PROGRAMA
PROJETO: MONITORIA DE PARASITOLOGIA HUMANA PARA OS CURSOS DA
ÁREA BIOMÉDICA

CANDIDATOS APTOS – Alunos dos Cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem ou Medicina, que
tenham cursado disciplina de Parasitologia constando no Histórico Escolar.
PROGRAMA
1. Doenças do homem causadas por protozoários parasitos do sangue e tecidos – Trypanosomatidae
(gêneros Leishmania e Trypanosoma) e Apicomplexa (Plasmódios e Toxoplasma gondii);
2. Doenças do homem causadas por parasitos do sistema digestório – Protozoários (coccídeos,
amebídeos e flagelados) e Helmintos (trematódeos, cestódeos e nematódeos);
3. Artrópodes transmissores de parasitos e causadores de ectoparasitoses.
Observação: Constam dos itens acima, os tópicos: agentes etiológicos (aspectos morfológicos e
biológicos) e reservatórios; patogenia e resposta imunológica; sintomatologia e formas clínicas;
diagnóstico; epidemiologia e profilaxia.

PROVAS
1. PROVA ESCRITA (eliminatória) – 20 questões de múltipla escolha sobre os temas do programa
(Será realizada através do Google forms);
2. ENTREVISTA – Será realizada através de um formulário com perguntas (Google forms);
3. ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR ATUALIZADO.
CRITÉRIOS
- A prova escrita é eliminatória, isto é, será imediatamente considerado eliminado do concurso o
candidato que obtiver nota inferior a 7,0.
- As vagas serão preenchidas pela ordem decrescente da pontuação final dos candidatos aprovados,
após a entrevista e avaliação do Currículo e Histórico escolar.
OBS: HAVENDO EMPATE, os critérios para desempate serão, consecutivamente, os seguintes:
- Maior soma de pontos na Prova Escrita;
- Maior soma de pontos na Entrevista;
- Maior nota na disciplina de Parasitologia, ou equivalente, constando no Histórico Escolar.
Persistindo o empate, a decisão final ficará a critério da Comissão Examinadora, tendo como base o
Histórico Escolar.

Fortaleza, 15 de julho de 2020.

Profa. Maria Jania Teixeira (Coordenadora)

