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Os professores Paula Melo de Abreu Vieira, Samantha de Souza Ribeiro e Wanderson Geraldo de 

Lima, no uso de suas atribuições tornam público os critérios de inscrição e seleção de monitores para as 

disciplinas de Patologia Geral para o primeiro semestre de 2022/2. Serão selecionados dois (02) monitores 

voluntários (com possibilidade de 01 vaga remunerada) para atendimento nas disciplinas Patologia Geral 

(CBI008/CBI072), Patologia Geral (CBI610) e Patologia Geral Médica (CBI 715). 

 

I - REQUISITOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA MONITORIA  

1.Ser aluno regularmente matriculado em cursos na Universidade Federal de Ouro Preto;  

2.Haver concluído pelo menos uma das disciplinas acima listadas; 

3.Estar ciente das atividades relacionadas com o laboratório, caso opte por monitoria de laboratórios;  

4.Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas para o trabalho de monitoria, nos períodos estipulados pela 

Comissão de Seleção;  

5.Obter, pelo menos, média final 7,0 no processo de seleção;  

6.Cumprir os prazos estabelecidos pela PROGRAD-UFOP para apresentação de registros e relatórios 

referentes as atividades de monitoria  

 

II – PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO  

1. Enviar e-mail explicitando interesse a um dos professores responsáveis pelo processo seletivo: Profa. Paula 

(paula@nupeb.ufop.br), Profa. Samantha de Souza Ribeiro (samantha.ribeiro@ufop.edu.br) ou Prof. 

Wanderson (wanderson@ufop.br)  

 

III - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

1.Atendimento aos pré-requisitos apresentados no item I (para comprovação apresentar histórico escolar antes 

da prova de seleção);  

2.Realização de prova escrita, quando exigido pela comissão, na qual fiquem comprovados conhecimentos 

teóricos e práticos específicos.  

 

VI - CRONOGRAMA  

1. Dia 21 de novembro de 2022 – data para divulgação do edital.  

2. Dia 27 de novembro de 2022 – data final para manifestação de interesse. 
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3. Dia 29 de novembro de 2022 – realização das provas. 

4. Dia 30 de novembro de 2022 – divulgação dos resultados.  

 

VII - PROVAS  

1. Constarão de exame teórico e prático sobre temas relacionados à Patologia Geral (processos degenerativos 

e necróticos, alterações intersticiais, pigmentação e calcificações patológicas, distúrbios circulatórios, 

inflamações agudas e crônicas e distúrbios do crescimento e da diferenciação celular).  

 

OUTRAS INFORMAÇÕES  

1. Para outras informações entrar em contato, via e-mail, com os professores. 

 

 

Ouro Preto, 21 de novembro de 2022. 


