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EDITAL Nº 02/2019  

SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA DO LABORATÓRIO DE TREINAMENTO DE 

HABILIDADES E SIMULAÇÃO REALÍSTICA 

 

A FAMINAS/BH, por meio da Diretoria Acadêmica, torna pública à comunidade acadêmica a 

abertura do processo seletivo para Monitoria Voluntária do Laboratório de Treinamento de Habilidades 

e Simulação Realística de acordo com o que estabelece o presente Edital e em conformidade com o 

Projeto Pedagógico dos Cursos de Medicina, Biomedicina, Enfermagem. 

 

OBJETIVO:  

 Proporcionar aos alunos de graduação possibilidade de otimizar o seu potencial acadêmico, 

assegurando a formação de profissionais mais competentes; 

 Promover a melhoria do ensino de graduação, através do estabelecimento de novas práticas e 

experiências pedagógicas que permitam a interação dos estudantes do programa com o corpo 

docente e discente da instituição; 

 Criar condições para iniciação da prática da docência, através das atividades de natureza 

pedagógica, desenvolvendo habilidades e competências próprias desta atividade;  

 Propor formas de acompanhamento de alunos em suas dificuldades de aprendizagem; 

 Proporcionar ao aluno formação e desenvolvimento em metodologias ativas de ensino, 

principalmente na ferramenta simulação realística; 

 Desenvolver no aluno a responsabilidade e as competências necessárias para manutenção dos 

processos em prol da manutenção do laboratório de treinamento de habilidades e simulação 

realística; 

 Assegurar a cooperação didático-pedagógica entre estudantes, professores e corpo técnico 

científico. 

 

CRONOGRAMA:  

 Inscrição: de 01 a 05 de abril de 2019, em horário comercial, pelo link:  

 

 Realização da entrevista no Simulab: dia 11 de abril; 

 Divulgação do resultado Final:  18 de abril de 2019, após às 18h; 

 Reunião com no Simulab: data a definir. 

 

 

HORÁRIO E CARGA HORÁRIA DA MONITORIA E RECONDUÇÃO DE MONITORIA 
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 O início da monitoria dar-se-á a partir do dia 25/04/2019 e seu término dia 04/07/12/2019 de 

acordo com o calendário escolar 2019/1. 

 Carga Horária total: 100 horas semestrais. 

 Duração mínima da monitoria 1 semestre letivo de 20 semanas. 

 O aluno monitor deverá ter disponibilidade para Monitoria no SIMULAB de segunda-feira a 

sexta-feira, nos horários descritos na tabela 1, a cada dia. 

 

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

 Disponibilidade mínima de 5 horas semanais sendo totalmente presencial. 

 Tratando de uma monitoria multiprofissional pede-se que o aluno candidato de cada curso das 

ciências da saúde apresentem os seguintes requisitos: 

- Biomedicina: Podem concorrer alunos do primeiro ao sexto período que apresentem média 

igual ou superior a 80 (oitenta) pontos na disciplina Políticas de Saúde. 

- Enfermagem: Podem concorrer alunos do primeiro ao sexto período que apresentem média 

igual ou superior a 80 (oitenta) pontos na disciplina História da Enfermagem. 

- Farmácia: Podem concorrer alunos do primeiro ao sexto período que apresentem média igual 

ou superior a 80 (oitenta) pontos na disciplina Políticas de Saúde. 

- Medicina: Podem concorrer alunos do primeiro ao sexto período que apresentem média igual 

ou superior a 80 (oitenta) pontos na disciplina de Habilidades Médicas I.  

 

 Estar quite com a Secretaria Acadêmica, Biblioteca e Tesouraria da FAMINAS-BH. 

 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 

 As inscrições deverão ser efetivadas através do link:  

 

 O aluno poderá candidatar-se em apenas uma vez. 

 As vagas disponíveis estão descritas na Tabela 1, anexa a este Edital. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 
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VAGAS DISPONÍVEIS 

TURNO HORÁRIOS SEG TER QUA QUI SEX 

Manhã  08 - 12h 1 1 1 1 - 

Tarde  13 - 17h - 1 - 1 - 

Noite  17 - 21h 1 1 1 1  - 
 

 

Biomedicina: 2 vagas 

Enfermagem: 4 vagas 

Medicina: 4 vagas 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO: 

 

PRIMEIRA FASE:  

 

 Não apresentar os pré-requisitos determinados anteriormente. 

 Estiver em débito com Secretaria, Biblioteca e Tesouraria. 

 

SEGUNDA FASE 

  Entrevista com Encarregado Operacional do SIMULAB no valor de 100 pontos. 

 Será desclassificado nesta etapa o candidato que: Não tiver obtido 60 pontos na entrevista. 

 

 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO: 

 A pontuação final será dada pelo somatório da média das notas consideradas em cada curso e 

da nota obtida na entrevista. 

 Os candidatos serão classificados, em ordem decrescente pela nota total obtida.  

 Em caso de empate, o critério de desempate dar-se-á em favor do candidato que apresentar a 

maior nota na etapa da entrevista. Caso persista o empate o desempate dar-se-á em favor de 

quem tiver maior idade. 

 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

 A divulgação do resultado final será através do site da FAMINAS, conforme data do Edital. 
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BENEFÍCIOS AO ALUNO MONITOR:  

 Experiência para o desenvolvimento acadêmico e profissional;  

 Oportunidade de relacionamento com a comunidade acadêmica; 

 Horas de atividade complementar e declaração de monitoria (conforme Manual de Atividades 

Complementares);  

 Possibilidade de pontuação na avaliação curricular dos processos seletivos. 

 Direito a inscrição gratuita em Eventos Internos promovidos pelo Simulab exceto eventos 

realizados pela Extensão, Seminários e Pós-Graduação. 

 

 

 


