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EDITAL/001/2019 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITOR – 2019.2 

 
         O chefe do Departamento de Medicina Interna do Centro de Ciências 
Médicas, devidamente autorizado pela Coordenação de Estágios e Monitoria da 
Pró-Reitoria de Graduação, comunica aos interessados que estão abertas as 
inscrições para a Prova de Seleção de Monitoria do Departamento de Medicina 
Interna observada as normas estabelecidas na Portaria 13/77 do Ministério da 
Educação, o Regimento Geral da UFPB, a Resolução Nº. 02/96 – CONSEPE e as 
disposições contidas neste Edital. 
 
01 – DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 
 

A) Ser regularmente matriculado em curso de graduação da UFPB; 
B) Possuir rendimento escolar comprovadamente satisfatório à vista do 

histórico respectivo. A condição de reprovado na disciplina pleiteada pelo 
candidato, é incompatível com as funções de monitor; 

C) Ter integralizado, satisfatoriamente, a disciplina objeto da Seleção, no 
mínimo com média 7,0 (SETE); 

D) Ter horário individual disponível para a exercer a função de monitor; 
E) Dispor de 12 (doze) horas semanais para dedicar-se às tarefas de 

monitoria; 
F) Preencher todos os campos solicitados no SIGAA/UFPB para inscrição 

neste certame, conforme instrutivo fornecido pela CEM/PRG/UFPB, no 
período de inscrição especificado abaixo. 

 
02 – DAS INSCRIÇÕES: 
 

        Serão realizadas no dia 18 e 21/10/2019, APENAS PELO NO 
SIGAA, conforme passo a passo em anexo. 

 
Observação: não haverá, em hipótese alguma, inscrições presenciais.  

 
 
 



 
 
03 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

A) A seleção ocorrerá entre os dias 22,23,24 e 25 de outubro, segundo 
informações na Secretaria do Departamento de Medicina Interna, para as 
disciplinas, e, serão afixadas no quadro de aviso do Departamento; 

B) O programa das Provas de Seleção e as normas específicas, se 
existirem, serão afixadas no quadro de aviso do Departamento, a critério 
de cada disciplina; 

C) O contrato tem validade de dois períodos letivos – 2019.2; 
D) A critério da Banca Examinadora de cada disciplina, a prova específica 

poderá ser escrita e/ou prática, neste caso será obtida uma média 
aritmética das duas avaliações; 

E) Para efeito de aprovação e classificação, será utilizada a seguinte média 
ponderada: M = 3N1 + 2N2 + C dividido pelo peso 6. Onde N1 = nota da 
prova de seleção. N2 = nota obtida da disciplina e C = coeficiente de 
rendimento escolar. Os alunos que obtiverem uma nota na prova de 
seleção inferior a 7,0 (sete vírgula zero) serão reprovados; 

F) Em caso de empate, terá preferência o candidato que apresentar a maior 
nota na prova de seleção. Persistindo o empate, será classificado o aluno 
que tenha obtido a maior nota na disciplina; 

G) O aproveitamento dos candidatos dar-se-á no limite das vagas. 
Observada rigorosamente a ordem de classificação; 

H) A bolsa de monitoria equivale a 50% do valor da bolsa PET/CAPES; 
I) Caberá a Chefia Departamental dirimir os casos omissos deste Edital; 
J) O resultado da seleção, uma vez homologado pela Chefia Departamental, 

será enviado à Diretoria do Centro de Ciências Médicas e a Coordenação 
de Estágios e Monitoria; 

K) O resultado da seleção será divulgado nos dias 26, 27 e 28/10/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DISCIPLINAS: 
 

1. MHB1 – FORMAÇÃO MÉDICA - 03 VOLUNTÁRIOS 
2. MIV41 – NEURO - 03 VOLUNTÁRIOS 
3. MIV42 – PSIQUIATRIA - 03 VOLUNTÁRIOS 
4. MIV43 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO - 03 VOLUNTÁRIOS  
5. MCOP6 – CARDIO - 02 VOLUNTÁRIOS  
6. MIV21 – SEMIO - 01 BOLSA e 05 VOLUNTÁRIOS 
7. MIV26 – GASTRO - 01 BOLSA e 02 VOLUNTÁRIOS  
8. MIV31 – CARDIO - 01 BOLSA e 02 VOLUNTÁRIOS 
9. MIV23 - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - 03 VOLUNTÁRIOS 
10. MIV39 - REUMATO - 01 BOLSA e 02 VOLUNTÁRIOS 
11. MIV35 - HEMATO - 01 BOLSA e 02 VOLUNTÁRIOS 
12. MCOP7 - MÓDULO INTEGRADOR DE CLÍNICA MÉDICA VII 

(EMERGÊNCIAS CLÍNICAS) - 01 VOLUNTÁRIO 
 

 
 
 
 

 
 

João Pessoa, 18 de outubro de 2019 
LEINA YUKARI ETTO 

Coordenadora da Monitoria do Departamento de Medicina Interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO 
 
 

MHB1- FORMAÇÃO MÉDICA (Código: 1802100) 
 
Assuntos:  
- Vocação Médica; 
- Papel Social do estudante de medicina; 
- O contato com o cadáver; 
- Importância da relação com os outros; 
- A dimensão da profissão. 
 
DATA DA PROVA: 22 de outubro de 2019 
HORÁRIO: 14:00 horas 
 
MIV41- DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E 
PERIFÉRICO (Código: 1802139) 
 
Assuntos:  
- Correlação anatomo-clínica; 
- Propedêutica neurológica; 
- Cefaléias; 
- Epilepsia; 
- Avc isquêmico e hemorrágico; 
- hipertensão intracraniana;  
- Tumores do snc; 
- Tce;  
- Desordens do movimento. 
 
DATA DA PROVA: 25 de outubro de 2019  
HORÁRIO: 09:00 às 10:00 horas 
 
MIV42- TRANSTORNOS E CONDIÇÕES MENTAIS PREVALENTES (Código: 
1802142) 
 
Assuntos:  
- Diagnóstico e classificação em Psiquiatria; 
- Esquizofrenia; 
- Transtorno bipolar do humor; 
- Depressão; 
- Transtorno de Ansiedade generalizada; 
- Transtorno de Pânico; 
- Psicofarmacologia: Antipsicóticos, antidepressivos e estabilizadores do humor; 
- Psicopatologia: humor, vida afetiva, sensopercepcao, Pensamento e Volição; 



- Políticas públicas em saúde mental. 
 
DATA DA PROVA TEÓRICA: 22 de outubro de 2019  
HORÁRIO: 08:30 horas 
 
DATA DA ENTREVISTA: 23 de outubro de 2019 
HORÁRIO: 10:00 horas 
 
MCOP6 - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA (Código: 1802150) 
 
Assuntos:  
- ECG nos bloqueios átrios - ventriculares;  
- ECG nas sobrecargas de câmaras atriais e ventriculares; 
- ECG nas arritmias; 
- ECG nas síndromes coronárianas agudas; 
- Teste ergométrico (indicações e interpretação); 
- MAPA de 24 horas (indicações e interpretação); 
- Radiologia de tórax (normal e patológico); 
- Cineangiocoronariografia (indicações). 
 
DATA DA PROVA: 23 de outubro de 2019 
HORÁRIO: 11:00 horas 
 
MCOP7 - Módulo Integrador de Clínica Médica VII (Código: 1802153) 
 
- Arritmias cardíacas graves; 
- Parada cardiorrespitarória; 
- Síndromes coronarianas agudas; 
- Complicações hiperglicêmicas; 
- Intoxicações exógenas; 
- Sepse. 
 
DATA DA PROVA: 23 de outubro de 2019 
HORÁRIO: 07:30 horas 
 
MIV21- SEMIOLOGIA DO ADULTO, DA CRIANÇA E OBSTÉTRICA (Código: 
1802125) 
 
Assuntos:  
- primórdios da relação médico-paciente; 
- estudo da anamnese: identificação, queixa principal, história da doença atual, 
interrogatório sistemático, antecedentes pessoais fisiológicos, patológicos e 
familiares e história social; 
- técnicas do exame físico e sinais da ectoscopia; 
- síndromes sistêmicas; 
- semiologia respiratória: fisiopatologia e análise semiótica dos sintomas/sinais, 
exame físico (inspeção, palpação, percussão e ausculta); 



- síndromes respiratórias; 
- semiologia cardiovascular: análise semiótica dos sintomas/sinais, exame físico 
(inspeção, palpação, ausculta, medição da pressão arterial e palpação dos pulsos 
periféricos); 
- síndromes cardiovasculares;  
- semiologia digestória: análise semiótica dos sintomas/sinais, exame físico 
(inspeção, palpação superficial e profunda, percussão e ausculta); 
- síndromes digestivas; 
- semiologia urinária: análise semiotica dos sintomas/sinais, exame físico 
(inspeção, palpação, percussão e ausculta); 
- síndromes urinárias; 
- noções do exame neurológico das funções superiores. 
 
DATA DA PROVA: 22 de outubro de 2019 
HORÁRIO: 16:30 horas 
 
MIV26- DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E 
ABDÔMEN (Código: 1802129) 
 
Assuntos:  
- Doença do refluxo; 
- Distúrbios motores do esôfago e doença de Chagas; 
- Gastrite e gastropatia; 
- Ulceras gástrica e duodenal e Câncer Gástrico; 
- Diarréias agudas e crônicas (incluindo Doença inflamatória intestinal, Síndrome 
do intestino irritável e Doença Celíaca); 
- Hepatites agudas e crônicas; 
- Cirrose hepática e complicações (Encefalopatia, Ascite, PBE, Síndrome 
Hepatorrenal); 
- Carcionoma Hepatocelular; 
- Litíase biliar e complicações (incluindo Pancreatite aguda); 
- Doença diverticular dos cólons e Câncer de cólon. 
 
DATA DA PROVA TEÓRICA: 23 de outubro de 2019 
HORÁRIO: 17:00 horas 
SALA: DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA 
 
MIV31- DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA CARDIOCIRCULATÓRIO E 
VASCULAR PERIFÉRICO (Código: 1802132) 
 
OBS.: Serão realizadas duas provas, uma de CARDIO e a outra de VASCULAR, 
porém, os alunos poderão realizar as duas provas, como também uma ou outra, 
uma vez que as vagas de CARDIO serão: 01 (um) monitor bolsista e 01 (um) 
monitor voluntário; e, VASCULAR será 01 (um) monitor voluntário. 
 
Assuntos:  



 
Cardio: 
- has; 
- icc; 
- valvulopatias mitral e aórtica; 
- insuficiência coronária aguda e crônica; 
- ecg; 
- radiologia do tórax; 
- semiologia. 
 
Vascular: 
- varizes 
- trombose venosa profunda 
- obstrução arterial crônica 
- lifangite e erisipelas  
- aneurisma de aorta abdominal 
 
DATA DA PROVA: 23 de outubro de 2019 
HORÁRIO: 10:00 horas 
 
MIV23 - INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS POR 
IMAGEM (Código: 1802127) 
 
Assuntos:  
- introdução aos métodos diagnósticos por imagem; 
- radiologia torácica; 
- neuroradiologia; 
- radiologia abdominal; 
- radiologia músculo-esquelética. 
- radiologia mamária. 
 
DATA DA PROVA: 25 de outubro de 2019 
HORÁRIO: 11:00 horas 
 
MIV39 - ABORDAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA DAS DOENÇAS E TRAUMAS 
DO SISTEMA OSTEO-ARTICULAR (Código: 1801118) 
 
Assuntos:  
- semiologia do aparelho locomotor; 
- algias vertebrais; 
- reumatismos de partes moles; 
- osteo-artrite; 
- gota; 
- osteoporose; 
- artrite reumatóide; 
- lupus eritematoso sistêmico; 



- espondiloartrites; 
- esclerose sistêmica. 
DATA DA PROVA: 23 de outubro de 2019 
HORÁRIO: 11:00 horas 
 
MIV35 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA HEMATOLÓGICO (Código: 
1802135) 
 
Assuntos:  
- hemograma; 
- anemia ferroptiva; 
- anemia megaloblástica; 
- talassemias; 
- anemia falciforme; 
- leucemias agudas e crônicas; 
- mieloma múltiplo; 
- fisiologia da coagulação; 
- coagulograma; 
- púrpuras; 
- coagulopatias hereditárias; 
- CIVD. 
 
DATA DA PROVA TEÓRICO-PRÁTICA: 22 de OUTUBRO de 2019 
HORÁRIO: 11:00 horas 
 
MIV43 - ASSITÊNCIA A SAUDE DO IDOSO  

 
Assuntos:  
- Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças; 
- Diagnóstico Diferencial da Demências; 
- Doença de Alzheimer; 
- Delirium; 
- Depressão; 
- Síndrome da fragilidade (idoso frágil); 
- Síndrome da Imobilização; 
- Instabilidade Postural; 
-Farmacologia no Idoso; 
- Incontinência Urinária; 
- Vacinação para Idosos. 
 
DATA DA PROVA TEÓRICO-PRÁTICA: 24 de OUTUBRO de 2019 
HORÁRIO: 12:30 horas 
 
 
 
 


