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A Coordenação do Curso de Graduação Medicina, tendo em vista a necessidade de alteração do EDITAL COMED Nº
2/2022, resolve re�ficar:

 

ONDE SE LÊ:
 
3. SELEÇÃO
 

3.1 O processo seletivo será realizado pela Coordenação do Curso de Graduação em Medicina.

3.2 As avaliações serão classificatórias e eliminatórias.

3.3 A seleção dos(as) candidatos(as) para o preenchimento das vagas apresentadas no quadro acima será feita
considerando-se os seguintes critérios:

(...)

SAÚDE COLETIVA III

 

Pré-requisito para inscrição:

- Ter alcançado aproveitamento mínimo de 80% no Módulo Saúde Coletiva III.

- Ter disponibilidade para comparecer integralmente nas vivências presenciais nas escolas nos dias 09, 23 e 30/06/2022,
no turno da tarde, para as práticas de Educação e Promoção em Saúde.

 Avaliação: Prova escrita.

 Data:  03/10/2022.

 Horário: 18h30min.

 Local: Será definido e informado posteriormente aos candidatos.

Boletim de Serviço Eletrônico em 21/09/2022 



A prova terá duração total máxima de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos e duração mínima de 1 (uma) hora.

NÃO será permitido o uso de tablets, notebooks, smartphones e/ou qualquer outro dispositivo eletrônico durante a
realização da prova. Se quaisquer atitudes nesse sentido forem verificadas, o(a)   candidato(a) envolvido(a) será
eliminado(a) da seleção de monitores.

Também NÃO será permitida a consulta a qualquer tipo de material ou a qualquer outro(a) candidato(a). Se quaisquer
atitudes nesse sentido forem verificadas, os(as) candidatos(as) envolvidos(as)   serão eliminados(as) da seleção de
monitores.

O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento de identificação com foto, bem como com
caneta esferográfica preta ou azul. À exceção do caderno de provas, NÃO serão  fornecidos materiais para a realização
das provas, assim como também não serão fornecidos lanches ou similares, podendo o(a) candidato(a) leva-los ou não.

Provas realizadas a lápis, lapiseira ou similares, NÃO serão corrigidas e o(a) candidato(a) automaticamente
eliminado(a) da seleção.

Para evitar a identificação do(a) candidato(a) na correção das provas, a cada um(a) será atribuído número de
identificação aleatório, cabendo ao(à) candidato(a) verificar se o número presente no seu caderno de respostas
corresponde exatamente ao seu número de identificação.

Para fins de soma e classificação, as questões objetivas terão valor total de 20 (vinte) pontos e a questão discursiva terá
valor total de 10 (dez) pontos, pontuações essas que terão uso exclusivo neste processo seletivo, não sendo atribuídas e
nenhum componente curricular.

Conteúdo programático: Normas para a Monitoria na UFU, Salutogênese, Metáforas da Enfermidade, Promoção e
Prevenção em Saúde, Política Nacional de Promoção da Saúde, Educação em Saúde Educação Popular em Saúde,
Política Nacional de Educação Popular em Saúde, Grupos com a Comunidade, Educação em Saúde no âmbito do
Programa Saúde Escolar.

A prova de seleção constará de 20 (vinte) questões objetivas (múltipla escolha, verdadeiro ou falso e relacionar colunas)
e uma questão discursiva, sendo que a parte objetiva da prova é eliminatória e a questão discursiva classificatória.
Ressalta-se que somente terão a questão discursiva corrigida os(as) 10 (dez) candidatos(as) que atingirem a maior nota
na prova objetiva. A classificação final dos(as) 10 (dez) primeiros(as) classificados na prova, levará em consideração
exclusivamente o desempenho na questão discursiva.

Serão considerados critérios de desempate para a classificação dos(as) candidatos(as) em ambas as etapas, na seguinte
ordem:

Nota obtida no componente curricular Saúde Coletiva III (quem obteve a maior nota, fica na classificação acima no
desempate);

Período que está cursando em 2021.2 (quem está cursando períodos mais avançados no curso em 2021.2 fica na
classificação acima no desempate);

Idade (quem tiver mais idade fica na classificação acima no desempate).

 

LEIA-SE:
 
3. SELEÇÃO
 

3.1 O processo seletivo será realizado pela Coordenação do Curso de Graduação em Medicina.

3.2 As avaliações serão classificatórias e eliminatórias.

3.3 A seleção dos(as) candidatos(as) para o preenchimento das vagas apresentadas no quadro acima será feita
considerando-se os seguintes critérios:



(...)

 

SAÚDE COLETIVA III

 
Pré-requisito para inscrição:  Ter alcançado aproveitamento mínimo de 80% no Módulo Saúde Cole�va III. Ter

disponibilidade para comparecer integralmente nas vivências presenciais nas escolas nos dias 27/10, 10/11, 22/11 e
08/12/2022, no turno da tarde, para as prá�cas de Educação e Promoção em Saúde.

 
Avaliação: Prova escrita.

A prova terá duração total máxima de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos e duração mínima de 1 (uma) hora.
NÃO será permitido o uso de tablets, notebooks, smartphones e/ou qualquer outro dispositivo eletrônico durante
a realização da prova. Se quaisquer atitudes nesse sentido forem verificadas, o(a) candidato(a) envolvido(a) será
eliminado(a) da seleção de monitores.
Também NÃO será permitida a consulta a qualquer tipo de material ou a qualquer outro(a) candidato(a). Se
quaisquer atitudes nesse sentido forem verificadas, os(as) candidatos(as) envolvidos(as) serão eliminados(as) da
seleção de monitores.
O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento de identificação com foto, bem como
com caneta esferográfica preta ou azul. À exceção do caderno de provas, NÃO serão fornecidos materiais para a
realização das provas, assim como também não serão fornecidos lanches ou similares, podendo o(a) candidato(a)
levá-los ou não.
Provas realizadas a lápis, lapiseira ou similares, NÃO serão corrigidas e o(a) candidato(a) automaticamente
eliminado(a) da seleção.
Para evitar a identificação do(a) candidato(a) na correção das provas, a cada um(a) será atribuído número de
identificação aleatório, cabendo ao(à) candidato(a) verificar se o número presente no seu caderno de respostas
corresponde exatamente ao seu número de identificação.
Para fins de soma e classificação, as questões objetivas terão valor total de 20 (vinte) pontos e a questão discursiva
terá valor total de 10 (dez) pontos, pontuações essas que terão uso exclusivo neste processo seletivo, não sendo
atribuídas e nenhum componente curricular.

 Data:  03/10/2022.

 Horário: 18h30min.

 Local: Será definido e informado posteriormente aos candidatos.

Conteúdo programático: Normas para a Monitoria na UFU, Salutogênese, Metáforas da Enfermidade, Promoção e
Prevenção em Saúde, Política Nacional de Promoção da Saúde, Educação em Saúde Educação Popular em Saúde,
Política Nacional de Educação Popular em Saúde, Grupos com a Comunidade. Educação em Saúde no âmbito do
Programa Saúde Escolar.

A prova de seleção constará de 20 (vinte) questões objetivas (múltipla escolha, verdadeiro ou falso e relacionar
colunas) e uma questão discursiva. A classificação final dos(as) candidatos(as) levará em consideração o
desempenho do(a) candidato(a) na soma das notas obtidas nas questões objetivas e discursiva.
Serão considerados critérios de desempate para a classificação dos(as) candidatos(as) em ambas as etapas, na
seguinte ordem:

1. Nota obtida no componente curricular Saúde Coletiva III (quem obteve a maior nota, fica na classificação
acima no desempate);

2. Período que está cursando em 2022.1 (quem está cursando períodos mais avançados no curso em 2022.1 fica
na classificação acima no desempate);

3. Idade (quem tiver mais idade fica na classificação acima no desempate).

 

Uberlândia, 21 de setembro de 2022.

 

NILTON PEREIRA JÚNIOR



Coordenador do Curso de Graduação em Medicina
Portaria de Pessoal UFU N.º 3.763/2022

 

Documento assinado eletronicamente por Nilton Pereira Junior, Coordenador(a), em 21/09/2022, às 09:16,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3936197 e o código CRC B54B0717.

 

Referência: Processo nº 23117.068519/2022-05 SEI nº 3936197

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

