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EDITAL /001/2019 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITOR – 2018.2/2019.1 

 
         O chefe do Departamento de Medicina Obstetrícia e Ginecologia 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 OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 
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 – DAS INSCRIÇÕES: 
 

        Serão realizadas no dia 01 a 05/02/2019, apenas pelo no SIGAA. 
 
02 – DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 
 

A) Ser regularmente matriculado em curso de graduação da UFPB; 
B) Apresentar 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) Cópia do Histórico Escolar e do horário individual; 
E) Dispor de 12 (doze) horas semanais para dedicar-se às tarefas de monitoria; 
F) Preenchimento de requerimento de inscrição pelo candidato; 
G) Xerox da conta corrente e CPF no nome do candidato; 
H) Preencher todos os campos solicitados no SIGAA/UFPB para inscrição neste 

certame, conforme instrutivo fornecido pela CEM/PRG/UFPB, no período de 01 a 

05 de fevereiro de 2019. 

 

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

 
 



03 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

A) A seleção ocorrerá nos dias 06 A 08 de fevererio.  Informações na Secretaria do 
Departamento Obstetrícia e Ginecologia, para as disciplinas, conforme quadro 
anexo; 

B) O programa das Provas de Seleção e as normas específicas estão no apêndice 1; 
C) O contrato tem validade de dois períodos letivos – 2018.2 e 2019.1; 
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) Caberá a Chefia Departamental dirimir os casos omissos deste Edital; 
I) 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; 

J) O resultado da seleção será divulgado no dia 10/02/2019 pela manhã. 
 



ANEXO 1 
 

MCO1 – Metodologia de pesquisa    - 1 vaga remunerada  1 vaga não remunerada 

 
 
Prova didática com análise curricular 04/02/2019 às 8:00 
 
Tópicos: 

1. Método Científico  
2. Busca de Evidências  
3. Estrutura de Projeto de pesquisa  
4. Revisão Sistemática  
5. Metanálise 

 
 

MOC2 Pesquisa aplica à medicina    - 1 vaga remunerada. 

 
Será feita prova teórica e entrevista – com igual peso. 
 
Prova dia 05/02/2019 – sala de reuniões  Prova teórica às 10:00    11:30 entrevista  
 
Temas  

1. Variáveis  
2. Teoria da amostragem, distribuição da amostra, Curva normal  
3. Estudos Transversais /Estudos Longitudinais  
4. Análise descritiva dos dados  
5. Noções de análise estatística inferencial  
6. Medidas de associação  
7. Viés e efeito de variáveis de confusão  
8. Avaliação crítica de estudos clínicos Randomizados  

 
 

MCO3  (TCC)    - 01 vaga remunerada e 02 vagas não remuneradas  

 
 



 
Será feita prova didática e prática sobre temas de pesquisa.  
Sala de Informática  08/02/2019      ás 07:30 
 
Temas 

1. Softwares de Gerenciamento de Referencias (endnote e mendeley)  
2. Estratégia de Busca de Informações (medline, cochrane, embasel, lilacs)  
3. Software de estatística (R, epiinfo, SPSS)  
4. Método Científico (ABNT, Vancouver) 
5. Portal Capes  

 
 
 
 

MCOP3 – Medicina Baseada em Evidências   - 01 vaga remunerada e 01 vaga não 
remunerada 

 
Será feita prova didática e prática sobre temas de pesquisa.  
Sala de Informática  08/02/2019      ás 07:30 
 
Temas 

1. Softwares de Gerenciamento de Referencias (endnote e mendeley)  
2. Estratégia de Busca de Informações (medline, cochrane, embasel, lilacs)  
3. Software de estatística (R, epiinfo, SPSS)  
4. Método Científico (ABNT, Vancouver) 
5. Portal Capes 

 
 
 
 
 

Cancerologia e Cuidados Paliativos    02 vagas não remuneradas. 

 
 
Disciplina MCOP8 - Cancerologia (vaga = 1 um voluntário)  
Pré-requisito: acadêmico com módulo de Cancerologia cursado e aprovado com nota 
superior a 8,0  
 



Seleção: avaliação de aprendizagem teste escrito (Data: 06/02/19 Horário: 9h00 Local: a 
definir)  
Pontuação para desempate na classificação: pontuação de atividades afins à Cancerologia 
ou Oncologia (1 ponto para cada atividade - simpósio, jornada, reuniões, etc) 
 
 Referência para teste: https://www.inca.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas  
 
Disciplina MCOP4 - Cuidados Paliativos (vaga = 1 um voluntário) Pré-requisito: 
acadêmico com módulo de Cuidados Paliativos cursado e aprovado com nota superior a 8,0 
Seleção: avaliação de aprendizagem teste escrito  
(Data: 06/02/19 Horário: 9h00 Local: a definir)  
Pontuação para desempate na classificação: pontuação de atividades afins aos Cuidados 
Paliativos (1 ponto para cada atividade - simpósio, jornada, reuniões, etc)  
 
Referência para teste:  
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/perguntas-e-respostas-sobre-cuidados-
paliativos/4789/112/ 
 
 

MIV 33 Ginecologia -      02 vagas não remuneradas 

 
 
Prova 08/02/2019 às 10:00 
 
Tópicos 
 

1. SEMIOLOGIA GINECOLÓGICA  
2. PLANEJAMENTO FAMILIAR  
3. MIOMATOSE UTERINA  
4. CORRIMENTO VAGINAL  
5. CLIMATÉRIO 

 
 

MIV 34 Obstetrícia   -   03 vagas não remuneradas  

 
Prova 08/02/2019 às 10:00 
 
Tópicos  
 



1. Semiologia obstétrica.  
2. Assistência ao pré-natal. 
3. Assistência ao parto.  
4. Assistência ao puerpério 
5. DHEG 

 
 
 
PROFESSORES DO DEPARTAMENTO ENVOLVIDOS 
 
 
ADRIANA DE FREITAS TORRES 
AGANEIDE CASTILHO PALITOT 
ANDRÉ TELIS 
ANDREA LARISSA RIBEIRO PIRES 
DUNYA RODRIGUES MOTA CARNEIRO 
EDUARDO SÉRGIO SOARES SOUSA 
JULIANE DORNELAS 
TIAGO SALESSI LINS 
 

 
 
 
 
 

João Pessoa, 01 de fevereiro de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


