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EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA 
2014.1 

 
Comunicamos aos alunos do Curso de Medicina que estarão abertas as 
inscrições para a Monitoria de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental II, 
conforme orientação que se segue: 
 
I – PRÉ – REQUISITOS 
    1)  Os candidatos deverão estar devidamente matriculados no Curso de Medicina da  
        Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.  
    2)  Será permitido a participação no concurso de acadêmicos a partir do 6º semestre.  
    3)  Não poderá submeter-se a prova final referente a disciplina de Técnica Operatória  
        e Cirúrgica II.  
    4)  Não poderá participar de duas monitorias simultaneamente.  
    5)  Disponibilidade para participar de reuniões semanais, quinta-feira, das 18:00 às  
        21:00.  
 
         Ao  realizar   a  inscrição   no   processo   seletivo   é   entendido   que   o                  
acadêmico  
            cumpre todos os requisitos acima. É de total responsabilidade do candidato a  
            veracidade das informações. Em caso de descumprimento das normas o aluno  
            será desclassificado do processo seletivo/ desligado da monitoria. 
 
II – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  

- No momento da inscrição será necessário apresentar ficha de inscrição 
(Anexo I) devidamente preenchida. 
- Currículo da plataforma lattes  
- Histórico escolar, ambos deverão estar atualizados. 

 
III – DATA E LOCAL 

- Período: 04 a 11 de novembro 2013 
- Local da inscrição: Secretaria Acadêmica de Brotas  
- Horário: 07h00minh às 17h00minh 

 
IV – AVALIAÇÃO 
O Processo de Seleção para ingresso na monitoria de TOCE II será 
compreendido da análise de três componentes.  
 
1º Componente:       Prova escrita de conhecimento em TOCE     II.  Poderá 
ser cobrado qualquer assunto discutido em aula teórica, simpósio e aula 
prática. O local de realização do teste será Unidade Acadêmica de Brotas-
EBMSP e a sala de prova será informada aos candidatos no laboratório de  
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habilidades no dia 21/11/2013. A prova terá duração de 1 hora. Tendo início 
às 18h30min e término às 19h30min do dia 21/11/2013.  
 
O 1º componente de seleção terá peso 4.  
 
2º Componente: Entrevista. Será realizada no mesmo dia e local que o teste 
escrito. Início às 20 horas.  
 
O 2º componente de seleção terá peso 3.  
 
3º Componente: Análise da vida acadêmica pregressa. Será realizado 
análise do histórico  
escolar e currículo da plataforma lattes entregues no momento da inscrição.  
 
O 3º componente de seleção terá peso 3, sendo:  
 
Peso 1- Média Aritmética das disciplinas Biomorfologia I e II, Anatomia 
Topográfica, Biofunção I e II, TOCE I.  
 
Peso 1-  Média Final na disciplina de TOCE II  
 
Peso 1- Análise Curricular 
 
V – VAGAS – Estão sendo disponibilizadas 09 vagas.  
VI – DURAÇÃO DA MONITORIA – 1 ano  
 
VII – CARGA HORÁRIA – 150 horas 
 
 


