
ERRATA

Edital 01

Onde se lê:
1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável  do(a)  Anatomia Patológica e Medicina Legal,
Prof(a). Prof. Eduardo Paulino Júnior, faz saber que, no período de 03/05/2021 a 10/05/2021, de
08:00:00 às 17:00:00 horas, o(a) via google forms https://forms.gle/CxvRvkstif7PLL2WA receberá as
inscrições de candidatos para o exame de seleção do Programa PMG 2020-2021 para atuar nas
disciplinas/atividades com carga horária máxima de 3 horas semanais, para bolsistas com valor da
bolsa de R$400.00 e para voluntários, conforme tabela:

Disciplinas/Atividades
Vagas para Bolsistas

de Ampla
Concorrência

Valor da
bolsa

Vagas para
Voluntários

Anatomia Patológica I e Anatomia
Patológica II 03 R$ 400.00 05

4.1. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade, CPF e Certidão Social (se houver),
b) Informar matrícula UFMG, telefone e e-mail,
c) Comprovante de matrícula,
d) Histórico Escolar,
Outros:

5.2. O exame de seleção compreenderá:
O exame de seleção compreenderá: 1a. etapa - 20 candidatos serão selecionados em função da
média das notas obtidas nas disciplinas Patologia Geral, APM I e APM II, sendo 05 candidatos da
categoria  de  ações  afirmativas  e  15  candidatos  da  categoria  de  ampla  concorrência.  2a  etapa  -
Análise de histórico escolar, com ênfase nas disciplinas de morfologia, seguida de entrevista para
análise de disponibilidade de atuação nas aulas e tarefas correlatas e avaliação oral de habilidades
práticas em Anatomia Patológica. Temas para avaliação oral - Sistema Circulatório: Aterosclerose,
cardiopatia  isquêmica,  cardiopatia  chagásica,  cardiopatia  reumática  e  doença  hipertensiva;
Sistema  Respiratório:  Enfisema  pulmonar,  Pneumonias  bacterianas,  Tomboembolismo  pulmonar,
Câncer broncopulmonar; Sistema Digestivo: Megaesôfago e megacolon, úlcera péptica, Neoplasias
do estômago, Neoplasia do intestino grosso; Sistema Fígado, vias biliares e pâncreas: Hepatopatias
fibrosantes:  cirroses  e  esquistossomose,  Hepatites  virais,  Hepatopatia  alcoólica,  Pancreatites
agudas  e  crônicas,  Colelitíase  e  colecistite;  Sistema  Urinário:  Glomerulopatias,  Infecção
urinária/pielonefrites, Neoplasias do rim e da bexiga, Doença cística do rim; Distúrbios vasculares;
Sistema Nervoso: Alteraçôes vasculares na hipertensão arterial, Traumatismo crânio-encefálico,
Infecções do snc (leptomeningites purulentas, tbc), hipertensão intracraniana/hidrocefalia; Sistema
Genitais  masculino  e  feminino:  hiperplasia  nodular  e  adenocarcinoma  da  próstata,  lesões
precursoras e câncer do colo uterino, hiperplasia e adenocarcinoma do endométrio, neoplasias da
mama; Sistema Hemolinfopoético: linfomas hodgkin e não hodgkin, tuberculose, tireoide.

Leia-se:



1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável  do(a)  Anatomia Patológica e Medicina Legal,
Prof(a). Prof. Eduardo Paulino Júnior, faz saber que, no período de 03/05/2021 a 10/05/2021, de
08:00:00 às 17:00:00 horas, o(a) via google forms https://forms.gle/nGeRtPkgbpiw6Gi3A receberá as
inscrições de candidatos para o exame de seleção do Programa PMG 2020-2021 para atuar nas
disciplinas/atividades com carga horária máxima de 3 horas semanais, como bolsistas com valor da
bolsa de R$400.00 ou como voluntários, conforme tabela abaixo:

Disciplinas/Atividades
Vagas para Bolsistas

de Ampla
Concorrência

Valor da
bolsa

Vagas para
Voluntários

Anatomia Patológica I e Anatomia
Patológica II 03 R$ 400.00 05

4.1. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade, CPF e Certidão Social (se houver),
b) Informar matrícula UFMG, telefone e e-mail,
c) Comprovante de matrícula,
d) Histórico Escolar,
Outros:
- Currículo vitae
 

5.2. O exame de seleção compreenderá:
O exame de seleção compreenderá: 1a. etapa - 20 candidatos serão selecionados em função
da média das notas obtidas nas disciplinas Patologia Geral, APM I e APM II,  2a etapa -
Análise de histórico escolar, com ênfase nas disciplinas de morfologia, seguida de entrevista para
análise de disponibilidade de atuação nas aulas e tarefas correlatas e avaliação oral de habilidades
práticas  em  Anatomia  Patológica.  Temas  para  avaliação  oral  -  Sistema  Circulatório:
Aterosclerose,  cardiopatia  isquêmica,  cardiopatia  chagásica,  cardiopatia  reumática  e  doença
hipertensiva;  Sistema  Respiratório:  Enfisema  pulmonar,  Pneumonias  bacterianas,
Tomboembolismo  pulmonar,  Câncer  broncopulmonar;  Sistema  Digestivo:  Megaesôfago  e
megacolon,  úlcera  péptica,  Neoplasias  do  estômago,  Neoplasia  do  intestino  grosso;  Sistema
Fígado,  vias  biliares  e  pâncreas:  Hepatopatias  fibrosantes:  cirroses  e  esquistossomose,
Hepatites virais, Hepatopatia alcoólica, Pancreatites agudas e crônicas, Colelitíase e colecistite;
Sistema Urinário: Glomerulopatias, Infecção urinária/pielonefrites, Neoplasias do rim e da bexiga,
Doença  cística  do  rim;  Distúrbios  vasculares;  Sistema  Nervoso:  Alteraçôes  vasculares  na
hipertensão arterial, Traumatismo crânio-encefálico, Infecções do snc (leptomeningites purulentas,
tbc),  hipertensão  intracraniana/hidrocefalia;  Sistema  Genitais  masculino  e  feminino:
hiperplasia nodular e adenocarcinoma da próstata, lesões precursoras e câncer do colo uterino,
hiperplasia e adenocarcinoma do endométrio, neoplasias da mama; Sistema Hemolinfopoético:
linfomas hodgkin e não hodgkin, tuberculose, tireoide.

Belo Horizonte, 05 de maio de 2021.


