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Edital do Concurso de Seleção para Ingresso no Programa de Monitoria 2011
O Programa de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro
torna público o processo de SELEÇÃO para o Programa de Monitoria 2011, com vistas ao preenchimento
das vagas para monitores bolsistas e voluntários, em conformidade com as resoluções CEG 04/2004 e
03/2005. O número total de vagas designadas para cada disciplina encontra-se na tabela em anexo. O
número de bolsas de monitoria por disciplina dependerá do quantitativo que a PR-1/CEG conceder ao
Instituto de Ciências Biomédicas.
1 - Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem a todos os critérios a seguir:
-Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFRJ.
-Ter disponibilidade de tempo compatível com os horários das disciplinas que escolher (anexo I).
-Ter sido aprovado na(s) disciplina(s) de anatomia ou equivalente de outra IES, com grau maior ou igual a
7,0, com apresentação de boletim escolar oficial em que conste a aprovação.
-Atender a todas as condições para inscrição na disciplina ou grupo de disciplinas (anexo I).
-Ter coeficiente de rendimento acumulado (CRA) igual ou superior a 6,0.
-Não ter sofrido sanção disciplinar.
-Apresentar todos os documentos necessários para inscrição e preencher corretamente a ficha de inscrição.
2 – A inscrição será feita em folha própria, observando-se o seguinte:
PERÍODO: de 22/11 a 30/11/2010.
LOCAL: Secretaria do Instituto de Ciências Biomédicas, Prédio do CCS - Bloco K, 2º andar – sala K2-027
(07:00 às 16:00 horas)
DOCUMENTOS:
1) Boletim Escolar Oficial Atualizado (emitido apenas pela Secretaria do Curso).
2) Cópia do documento de identidade, com apresentação do original.
3) Declaração apresentada pelo candidato, em formulário padrão UFRJ fornecido pelo Programa de
Anatomia, que assegure a sua concordância com as condições expostas no EDITAL DO CEG
PARA BOLSAS DE MONITORIA DE 2011 bem como as deste edital.
4) No ato da inscrição o candidato preencherá o formulário no qual especificará a disciplina ou o grupo
de disciplinas para o qual irá concorrer de acordo com o anexo I deste edital. Neste formulário deverá
declarar a disponibilidade, assumindo ter tempo livre para a monitoria nos dias e horários das aulas da
disciplina ou do grupo de disciplinas para o qual está concorrendo, bem como para assistir a pelo
menos 10 seminários de anatomia (de 12 às 13h, com dia a ser confirmado) e participar das
atividades-extras cumprindo carga horária mínima de 8 (oito) horas semanais, em conformidade com as
resoluções CEG 04/2004 e 03/2005.
3 - A seleção constará de duas provas:
-Prova objetiva de conhecimentos de anatomia geral para todos os cursos. Esta prova, de caráter
classificatório, constará de 50 (cinqüenta) questões objetivas, com quatro alternativas cada e apenas uma
correta (valor total de 100 pontos).
-Prova objetiva de ética e conduta na prática de monitoria de anatomia humana (valor total de 60
pontos). Esta prova, de caráter eliminatório, constará de 20 (vinte) questões sobre conduta na prática da
monitoria e relacionamento interpessoal. Cada questão terá 4 (quatro) alternativas, sendo atribuída as
seguintes notas: 0, 1, 2 ou 3, conforme a alternativa. Os pontos desta prova não serão utilizados para a
classificação; apenas designarão os candidatos como aptos ou inaptos. Só serão considerados aptos os
candidatos que obtiverem uma pontuação igual ou superior a 30 (trinta); os demais serão considerados
inaptos e, portanto, eliminados do concurso.

4 - São critérios de desempate na seguinte ordem:
1º O candidato com o maior coeficiente de rendimento acumulado (CRA) apresentado no boletim
entregue no ato da inscrição. Boletins apresentados depois do ato de inscrição não serão considerados.
2º O candidato que estiver cursando o período mais avançado.
3º O candidato com idade mais avançada.
5 – As provas objetivas serão realizadas no seguinte dia, local e horário:
-DATA: 08 de dezembro de 2010.
-LOCAL: Auditório do Bezão - Bloco B - CCS
-HORÁRIO DE INÍCIO: 12 horas.
-A prova terá duração de 90 minutos. O candidato deverá comparecer com pelo menos meia hora de
antecedência (11h30min). O candidato só poderá sair da sala transcorrido o tempo mínimo de 30 minutos.
Após a saída do primeiro candidato a terminar a prova, nenhum outro candidato será recebido para realizar a
prova.
- O candidato que, depois de iniciada a prova, for flagrado usando qualquer equipamento eletrônico de
comunicação ou conversando com outro candidato terá sua prova recolhida e será sumariamente eliminado
do concurso.
- A biliografia para a prova será a seguinte:
a) Anatomia Orientada para a Clínica, K. L. Moore, 5a. Ed. Guanabara Koogan, RJ.
b) Gray HG & Goss CM. Anatomia. 29ª Edição. Guanabara Koogan editora, Rio de Janeiro, RJ.
c) Khale W., Leonhardt H., Platzer W. Atlas de Anatomia Humana – Aparelho de Movimento 1. Ed.
Atheneu, 3ª Edição.
d) Hall, S. Biomecânica Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan (livro texto sobre sistema
locomotor), 4ª. Edição, 2005.
e) Hamill, J; Knutzen KM. Bases Biomecânicas do Movimento Humano, São Paulo: Manole, 2a.
Ed., 1991.
f) Spence, AP Anatomia Humana Básica. São Paulo: Manole. 2a. Ed., 1991.

6 - Resultado:
-O Gabarito da prova será divulgado uma hora após o término da realização da mesma.
-O resultado da prova será afixado no Quadro de avisos do programa na entrada do bloco F, até o dia
16/12/2010.
-O preenchimento das vagas será feito pelos candidatos aprovados segundo as normas deste edital, alocados
em ordem decrescente de classificação, até o limite das vagas fixadas em cada grupo. As bolsas serão
distribuídas aos primeiros colocados em ordem de classificação de cada grupo.
-Será eliminado do concurso o candidato que faltar às provas ou obtiver menos de 30 (trinta) pontos na
prova de ética e conduta.
7 - Recurso:
-O candidato que não concordar com o gabarito oficial da prova terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis,
improrrogáveis, a partir da sua divulgação, para interposição de recurso, na Secretaria do Instituto de
Ciências Biomédicas. O recurso deverá estar devidamente fundamentado, com base na bibliografia definida
da prova (item 5).
-Os recursos serão analisados por uma comissão de professores indicada pelo Coordenador do Programa de
Anatomia.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
P R O G R AM A

DE

A N AT O M I A

8- Da inscrição definitiva:
- O candidato aprovado e classificado deverá retirar, na secretaria do Instituto de Ciências Biomédicas, o
formulário de inscrição definitiva no período de 10/01/2011 a 14/01/2011.
O candidato, deverá devolver os seguintes documentos no período de 17/01/2011 a 21/01/2011:
- O formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo professor responsável pela disciplina
com duas cópias
- Duas fotos 3x4
- CRID 2010/2
- Boletim Escolar Oficial Atualizado (emitido pela Secretaria do Curso) - 2010
- Cópia legível do CPF
-Termo de compromisso apresentado pelo candidato, segundo modelo próprio fornecido pelo Programa de
Anatomia, assumindo ter tempo livre para a monitoria nos dias e horários das aulas da disciplina ou do
grupo de disciplina para o qual está concorrendo e ter disponibilidade de uma carga horária mínima
de 8 (oito) horas semanais, bem como para assistir a pelo menos 10 seminários de anatomia (que serão
apresentados de 12 às 13h, dia a ser confirmado) e participar das atividades-extras, em conformidade
com as resoluções CEG 04/2004 e 03/2005
** Para os monitores BOLSISTAS: cópia do termo de abertura de conta corrente bancária ou documento
emitido pelo banco em que conste o número da agência, conta corrente e nome do correntista.

9- Disposições finais:
-O candidato NÃO poderá concorrer a mais de uma monitoria de Anatomia (um grupo). Aquele que fizer
mais de uma inscrição será automaticamente eliminado do concurso.
-Ao monitor do Programa de Anatomia será permitido o exercício da monitoria remunerada por no
máximo 02 (dois) anos letivos, consecutivos ou não, numa mesma disciplina ou em disciplinas diferentes
deste Programa.
-Serão liminarmente indeferidas as inscrições dos candidatos que não satisfizerem a todas as condições
especificadas neste edital e no edital do CEG.
- Os candidatos aprovados e classificados no Concurso de Monitoria deverão preencher o cadastro de
monitor na Secretaria do Instituto de Ciências Biomédicas até o dia 21/01/2011. Os classificados como
bolsista deverão trazer ainda um comprovante de conta corrente individual no Banco do Brasil. O candidato
que não preencher integralmente o cadastro, recolher a assinatura do professor orientador, providenciar duas
cópias e entregar a original e as cópias na Secretaria será excluído do concurso, passando a vaga para o
próximo classificado da lista.
-Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Monitoria, com base nas resoluções do CEG e nas
demais normas aplicáveis ao caso.
- Após o período de inscrição definitiva, os candidatos não-classificados e não-eliminados poderão
concorrer às vagas não preenchidas, seguindo edital próprio divulgado oportunamente.
- As informações a respeito do concurso estarão também à disposição no endereço eletrônico:
http://www.anato.ufrj.br

10 - Cronograma:
De 22 de novembro a 30 de
novembro de 2010

Inscrição para a prova de monitoria
Prova

08 de dezembro de 2010

Prazo para interposição de recurso ao gabarito oficial da prova

Até 10 de dezembro de 2010

Resultado

Até 16 de dezembro de 2010

Retirada do formulário de inscrição definitiva

De 10/01/2011 a 14/01/2011

Entrega do formulário de inscrição definitiva preenchido e
documentação complementar

De 17 a 21 de janeiro de 2011

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2010.

Jane Faria
Coordenadora do Programa de Anatomia

