
   

 

FACIMPA – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ 
IPEC – Instituto Paraense de Educação e Cultura LTDA 

Endereço: Folha 32, quadra especial, Lote 10 – Nova Marabá – CEP: 68.508-310 Marabá – Pará - Telefone: (94) 

2122-0290 CNPJ: 07.962.437/0001-55  

  

  
  

    
 

EDITAL Nº 01/2021 COPPEXI 

SELEÇÃO DE MONITOR-ALUNO PARA O CURSO MEDICINA 

   

Estão abertas as inscrições para seleção de monitores para os módulos de Sistemas 

Orgânicos Integrados I e Habilidades e Atitudes Médicas I para o período 2021/1 e 2021/2. 

Os alunos interessados deverão realizar inscrição pelo link presente no item V Inscrição 

ou acessar o formulário de inscrição pelo QRCODE distribuído pela FACIMPA, nas datas 

determinadas no presente edital. 

 

I. Requisitos:  

 

 Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) na FACIMPA.  

 Ter sido aprovado no módulo pleiteado com média superior a 75 pontos.  

 Atender os demais requisitos que constam no Regulamento de Monitoria da 

FACIMPA. 

  

II.  Módulos/Número de vagas: 

 

Sistemas Orgânicos Integrados I: 4 vagas, sendo:  

 1 (uma) vaga remunerada para atuação SOI I. 

 1 vaga remunerada para atuação nas TICs.  

 2 (duas) vagas não-remuneradas para atuação SOI I 

 

Habilidades e Atitudes Médicas I: 4 vagas, sendo: 

 2 (duas) vagas remuneradas 

 2 (duas) vagas não-remuneradas.   

  

III.  Carga Horária: 

 

 Sistemas Orgânicos Integrados I: 4 (quatro) horas semanais em dia, local e 

horário a serem definidos e 4 (quatro) horas semanais para atuar nas TICs por intermédio 

da plataforma CANVAS (online). 
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 Habilidades e Atitudes Médicas I: 4 (quatro) horas semanais em dia, local e 

horário a serem definidos.  

 

IV. Remuneração 

A bolsa/auxílio se dará sob forma de desconto nas parcelas da mensalidade escolar, e 

será de 50% (cinquenta por cento) do valor da bolsa do CNPq atual. Para alunos 

pertencentes aos programas PROUNI ou FIES, o pagamento da bolsa/auxílio será 

disponibilizada conforme definição do departamento financeiro. 

 

V.  Inscrição 

De 04 de fevereiro a 18 de fevereiro, às 12:00, pelo link: http://bit.ly/edital_monitor ou por 

meio do QRCODE distribuído na FACIMPA. 

  

VI.  Seleção 

 

1ª etapa: PROVA ESCRITA (para ambas as disciplinas e entrega do histórico acadêmico, 

retirar no portal do aluno) 

 

 Data: 19/02/2021 

 Horário: 19:20 horas 

 Local: Auditório  

 

a) Média de aprovação no módulo quando cursado (75 a 100 pontos). 

b) Prova teórica com todo o conteúdo do módulo (0 a 100 pontos).  

 

Nota 1ª etapa = 
Média em 100 pontos (histórico escolar) + prova teórica em 100 pontos
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Serão aprovados para a próxima etapa os candidatos que obtiverem média mínima 

de 70 pontos. 

  

 2ª etapa: PROVA PRÁTICA – Simulação de uma Aula (para ambas as disciplinas) 

 

http://bit.ly/edital_monitor
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Sistemas Orgânicos Integrados I  

 Data: a definir (entre 22 e 26 de fevereiro)  

 Horário: a definir  

 Local: a definir 

 

Habilidades e Atitudes Médicas I  

 Data: a definir (entre 22 e 26 de fevereiro)  

 Horário: a definir 

 Local: a definir 

 

Prova prática  

O conteúdo abordado será de escolha do candidato de acordo com a disciplina em 

questão. 

Serão selecionados para entrevista os primeiros 8 (oito) classificados em SOI I e os 

primeiros 8 (quatro) classificados em Habilidades e Atitudes Médicas I. Neste momento 

será verificada a disponibilidade para o exercício da função de monitor e os candidatos 

receberão orientações relativas à prova prática. A prova prática será classificatória e terá 

o valor total de 100 pontos. Ela Consistirá em atividade para avaliação do desempenho 

técnico e didático-pedagógico do candidato nos conteúdo dos respectivos módulos. 

 

Será selecionado o aluno que obtiver a melhor Nota Final, conforme fórmula abaixo. 

  

Nota Final = 
𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 1ª 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎+𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 2ª 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎
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VII. Critérios de Desempate 

Os critérios utilizados para definir um possível desempate entre os candidatos na etapa 

de seleção, serão: 

 Média final do acadêmico na disciplina cursada; 

 Nota da 1ª etapa do processo de seleção; 

 

Obs: Se persistir o empate a definição será feita pelo professor da referida disciplina de acordo com a 

participação do aluno na disciplina. 
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Marabá, 08 de fevereiro de 2021 

 

Mariana Gomes Pereira    Cristina Zanettini Ribeiro 
Coordenadora do curso de Medicina   Coordenação Acadêmica 

 

Marcos José Silva /Fernando Augusto Fonseca Monteiro 
Habilidades e Atitudes Médicas I 

 
Fabiana de Almeida Mello de Menezes 

Sistemas Orgânicos Integrados I 
 

 

Marcello Schmidt Silveira 
Coordenador COPPEXII 

 


