
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL 
 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 02/2022 
 

A Chefe do Departamento de Patologia e Medicina Legal, obedecendo à Resolução nº 

01/CEPE de 04.03.2005, informa que se encontram abertas, de forma online, no email do 

setor citado neste edital, as inscrições para prova de seleção  da cota de Monitoria 

Remunerada e Voluntária do projeto abaixo relacionado:  

TÍTULO DO PROJETO SETOR DE 
ESTUDO 

COTA 
REMUNERADA 

ATENDIDA 

COTA 
VOLUNTÁRIA 

ATENDIDA 

MONITORIA EM 
ANATOMOFISIOPATOLOGIA  
COORDENADOR: PROF. 
PAULO ROBERTO 
CARVALHO DE ALMEIDA 
paulo.almeida@ufc.br 

ANATOMOFISIO 
–PATOLOGIA 
 Cod. Projeto 

PID202204697  

01 05 
 
 
 
 
 

 
1) Condições de inscrição: 
 

a) Ser aluno vinculado a um curso de graduação da UFC; 
b) Estar matriculado em no mínimo 12 (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(online): 
 

a)Ficha de inscrição (online) (https://docs.google.com/forms/d/1ylhgfS96wBPNFQFv9n-
oWAAUrKBnsBTBmvjx5R2utfA/edit?usp=sharing); 
b)Cópia da identidade e do CPF; 
c) Histórico Escolar. 
 

3)Seleção: 
   A Seleção do monitor  remunerado e voluntários constará de: 

 
a) Prova escrita presencial; 
b) Prova oral  presencial ; 
c) Análise do histórico escolar. 
 

4) Classificação: Nota mínima para aprovação: 7,0. Os candidatos serão       aproveitados 
na ordem de classificação e pela soma dos pontos. A distribuição será por colocação: a 
vaga remunerada será ocupada com o primeiro colocados e os demais classificados 
ocuparão as vagas voluntárias. Em caso de desistência, não haverá substituição de 
monitor. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1ylhgfS96wBPNFQFv9n-oWAAUrKBnsBTBmvjx5R2utfA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ylhgfS96wBPNFQFv9n-oWAAUrKBnsBTBmvjx5R2utfA/edit?usp=sharing


 
5)Comissões Examinadoras: 
 

SETOR DE ESTUDO COMISSÃO 

Anatomofisiopatologia  Prof. Paulo Roberto Carvalho de Almeida; Prof.  José Telmo 
Valença Júnior; Profa. Conceição Aparecida Dornelas.  

 
 

Inscrições online: 24 a 28 de março de 2022, no horário de 08 horas do dia 24/03 às 20 
horas do dia 28/03/2022. 
 
As provas  ficarão a cargo do Setor de Estudo, na data de  30 de março de 2022. 
 
As entrevistas ficarão a critério da comissão examinadora do Setor de Estudo de Monitoria, 
com divulgação de datas e horários por edital específico do setor. 
 
Critérios de desempate: de acordo com  o programa do Setor de Estudo. 
 
Data de divulgação dos Resultados: 31 de março de 2022. 
 
 
 

Fortaleza, 23 de março de 2022. 
 
 
 

 
Profa. Ana Carolina Fonseca Lindoso Melo 

Chefe do Departamento de Patologia e Medicina Legal/UFC 
 


