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 MONITORIA DE GRADUAÇÃO – CLÍNICA MÉDICA
PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PID) DA DISCIPLINA DE ELETROCARDIOGRAFIA BÁSICA

O  Departamento  de  Clínica  Médica  faz  saber  que,  no  período  de  18 a  25/10/2021,  a  Secretaria  do
Departamento de Clínica Médica estará recebendo inscrições de candidatos para exame de seleção para
16  vagas  para  monitores  voluntários  do  Programa  de  Iniciação  à  Docência  (PID)  da  Disciplina  de

Eletrocardiografia básica, com cumprimento de CH de 08 horas semanais. Serão oferecidas vagas para as
duas turmas do curso de ECG, sendo importante disponibilidade para cumprimento presencial de parte da
carga horária da monitoria nas terças feiras de 18:00 às 21:00h e às quintas-feiras de 14:00 às 17:00h.
Tendo em vista o ensino remoto,  o monitor deverá estar presente nas aulas síncronas,  mas poderá
exercer o restante da carga horária da monitoria em outros horários previamente combinados com a
coordenação da disciplina

Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no curso de graduação em Medicina da UFMG
que tenham cursado e sido aprovados na referida disciplina nesta faculdade ou em outra insBtuição de
ensino e que tenham disponibilidade de cumprir a monitoria no SEGUNDO SEMESTRE LETIVO de 2021. A
inscrição  será  feita  através  do  site  hCps://docs.google.com/forms/d/13BtALy_nswKNDEyiwEu34F2g-
gTqYjceFeqjU2ifNr4/prefill .

A data prevista para realização do processo sele@vo é dia 27 de outubro de 2021,  quarta feira,   às
19:00h

Critérios para seleção, em ordem de importância:

Se houver empate, será considerado aprovado o candidato com maior  disponibilidade de tempo para
cumprir as aBvidades da Monitoria síncrona (presença do monitor nas aulas de terça e quinta).

Se persisBr o empate, será aprovado o candidato mais velho.   

Documento assinado eletronicamente por Eliane Viana Mancuzo, Chefe, em 18/10/2021, às 22:10,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Nota obBda em prova síncrona (on line, SÍNCRONA no Teams com prazo de execução de 30 minutos,
constando de 15 questões de múlBplas escolha e/ou de resposta  aberta  direta  versando sobre
temas básicos de eletrocardiografia roBneiramente abordados no curso). VALOR: 75 PONTOS

1.

Nota na disciplina de eletrocardiografia VALOR: 25 PONTOS2.
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A autenBcidade deste documento pode ser conferida no site hCps://sei.ufmg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1027636 e o código CRC 9E355F0C.

Referência: Processo nº 23072.230502/2021-58 SEI nº 1027636
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