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EDITAL INTERNO PARA SELEÇÃO DE MONITORIA 2020.1 
 

SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA AS DISCIPLINAS PRÁTICA 
HOSPITALAR I (MEV-129) E PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA (MEV-A03) 

Vide EDITAL PROGRAD/UFBA Nº 005/2019 
 
 

O Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias (DEAPAC) torna público 

o processo seletivo para os programas de monitoria voluntária em PRÁTICA 

HOSPITALAR I (MEV-129), para preenchimento de 01 vaga, sob orientação da Profª. 

Nicole Hlavac Vincenzi; e monitoria voluntária em PATOLOGIA CLÍNICA 

VETERINÁRIA (MEV-A03), para preenchimento de 01 vaga, sob orientação da Prof. Luís 

Fernando Pita Gondim. 

 

As inscrições deverão ser realizadas no Centro de Apoio à Graduação da Escola de 

Medicina Veterinária e Zootecnia (CEAG-EMEVZ) no período de 10/02/2020 a 09/03/2020, 

das 08:00 às 17:00 horas, mediante a entrega dos seguintes documentos:  

- Carteira de Identidade e CPF (cópias); 

- Histórico escolar com autenticação digital; 

- Currículo LATTES atualizado;  

- Formulário de inscrição e Termo de Compromisso PREENCHIDO – Monitoria    

Voluntária, disponível no site da PROGRAD em: 

https://prograd.ufba.br/bolsas-monitoria 

 

Requisitos para a inscrição dos candidatos para vaga de Prática Hospitalar I: estar 

regularmente matriculado no curso de graduação em medicina veterinária da UFBA há 

pelo menos dois semestres e ter cursado, com aprovação, as disciplinas MEV129 e 

MEVA03.  

 

Requisitos para a inscrição dos candidatos para vaga Patologia Clínica Veterinária: estar 

regularmente matriculado no curso de graduação em medicina veterinária da UFBA há 

pelo menos dois semestres e ter cursado, com aprovação, a disciplina MEVA03.  



 

Critérios de seleção, desempate, classificação e recurso: o processo seletivo constará de 

prova específica (teórica) valendo 10 pontos, sendo reprovados aqueles que obtiverem 

nota inferior a 7 (sete). Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação 

obtida na prova específica. Havendo empate na nota da prova específica, será adotado o 

seguinte critério de desempate, sucessivamente, caso persista o empate: a) maior média 

obtida nas disciplinas MEV-129 e MEVA03; b) maior coeficiente de rendimento e c) 

experiências relatadas no curriculum Lattes. O resultado da seleção será divulgado no dia 

16 de março de 2020. Serão aceitos recursos enviados até às 23h59min do dia 18 de 

marçode 2020 para o e-mail rch.nicole@ufba.com, os quais serão julgados até o dia 19 de 

março de 2020, com base na argumentação apresentada.  O(A)s candidato(a)s classificados, 

no momento da convocação, deverão apresentar a disponibilidade de horário (12 horas 

semanais para Patologia Clínica Veterinária e 6 horas semanais para Prática Hospitalar I) 

compatível com a demanda. Caso não possuam disponibilidade, será convocado o 

próximo candidato classificado, com horário compatível, para assumir a vaga. O(A) 

candidato(a) poderá concorrer às vagas de qualquer projeto, mas não poderá exercer, 

simultaneamente, duas ou mais atividades de monitoria.  

 

A prova específica (escrita) será realizada no dia 13/03/2020 das 9:00 as 10:00 horas na Sala 

2 do HOSPMEV-UFBA. Aqueles que optarem por concorrer nas duas vagas realizarão as 

duas provas, sendo período estendido até 11:00 horas.  

 

Período de atividades de monitoria: semestre 2020.1 (23/03/2020 a 11/07/2020). 

 

Conteúdo da prova específica (escrita): Hematologia, Bioquímica clínica, Hemostasia, 

Citologia de nódulos, pele, derrames cavitários e urinálise e, Medicina transfusional. 

 

UFBA, 06 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 
_____________________________________                 _____________________________________                  

Profª Nicole R. C. Hlavac Vincenzi                                   Prof. Luís Fernando Pita Gondim             
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