
                                                                                                    
 

Edital de seleção  
Monitoria de laboratório de Enfermagem 

 
       O Diretor da Faculdade Ciências da Vida, Prof. Valcir Farias, faz saber que, no período de 
13/04/2022 a 20/04/2022, de 09:00 às 19:00 horas, através do e-mail 
karinebarcelos@bol.com.br estará recebendo inscrições de candidatos para exame de 
seleção a 01 (uma) vaga para monitor do laboratório de Enfermagem. As inscrições se darão 
com o preenchimento da Ficha de Inscrição - ANEXO 1 deste edital. No ato da inscrição, os 
candidatos deverão apresentar comprovante de matrícula 
 

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente aprovados a partir do quarto período do 
curso de Enfermagem. 

2. É de responsabilidade do (a) aluno (a), a inscrição e a confirmação da mesma junto 

ao professor (a). A relação com o processo de inscrição conforme o edital é parte 

do processo seletivo.  

3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste edital, em relação as quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

4. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:  
a) Contato telefônico 
b) Contato de e-mail 

        5.  O exame de seleção compreenderá:  
            Prova de múltipla escolha, compreendendo a matéria das disciplinas de acordo com 

o quadro abaixo:  

              - Valor da prova: 100 pontos 
- Data da prova: 09/05/2022  
- Horário da prova: 15 horas 
- Divulgação do resultado: 10/05/2022 
 

5.  Serão aprovados os candidatos que obtiverem, pelo menos, 80 (pontos) na prova 
de múltipla escolha.  

A classificação final obedecerá à ordem decrescente das notas apuradas e em caso 
de empate será considerado o maior rendimento nas disciplinas envolvidas. 

6. A validade do exame será de um semestre a contar da data de divulgação dos 
resultados. 

7. Ao aluno selecionado será concedido a conversão do tempo de monitoria em horas 
complementares. 

8.  O horário de monitoria não poderá coincidir com o de estudo e/ou atividade de 
estágio. 

Monitoria Disciplinas N°de vagas 

Monitor de Enfermagem Semiologia e Semiotécnica, Introdução a Enfermagem II. 01 

TOTAL   01 



                                                                                                    
9. No caso do aluno aprovado que se encontra em período de estágio curricular fica 

definido que as horas de monitoria não substituem as horas obrigatórias no estágio 
em campo. 

10. O monitor deverá cumprir a carga horária semanal de 10 horas sendo distribuídas a 
critério da Coordenação de Curso e Coordenação do Laboratório de Enfermagem. 

11. A atividade de monitoria especificada pelo decreto n°85.862 de 31/03/1981 
determina que o monitor NÃO tenha vínculo empregatício com a Faculdade Ciências 
da Vida. 

 
 

Sete Lagoas, 13 de abril  2022 
Prof. Valcir Farias / Diretor da Faculdade Ciências da Vida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
 
 

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Nome do candidato: 
_______________________________________________ 
Endereço: 
_______________________________________________________ 
Curso e Período: _______________________ 
Telefone celular: _________________ Telefone 
residencial:_______________ 
E-
mail:________________________________________________________
__ 
Candidato para vaga:  
(   )Monitoria do Laboratório de Enfermagem 
 
 

Data de inscrição: ___/___/____     Assinatura do candidato:  

Responsável pela inscrição: 
Assinatura: 

Obs: anexar o comprovante de matrícula 2022/1. 
 
 


