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EDITAL DE SELEÇÃO  - PROGRAD 

PMG – PROGRAMA DE MONITORIA DE GRADUAÇÃO/2008 
DEPARTAMENTO DEPATOLOGIA GERAL 

 
    A Diretora do Instituto de Ciências Biológicas, Profª. Maria Cristina Lima de Castro,  
faz saber que, no período de 25/02/2008 à 10/03/2008 de 9:00 às 16:00 horas, a Secretaria do 
Departamento de Patologia Geral,  (Bloco C3 sala 317), estará recebendo inscrições de 
candidatos para exame de seleção a 11 (onze) vagas de Bolsas do programa de Monitoria   
para as Disciplinas de Patologia Geral. 
 
1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em Cursos de Graduação da UFMG 
e que tenham sido aprovados em disciplinas de Patologia Geral. 
 
2. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:  
a) - Carteira de Identidade e CPF (Cópias) 
b) - Histórico Escolar. 
c) - Horário Disponível. 
 
3. O exame de seleção será  no dia 11/03/2008  (terça-feira) à partir das 13:00 horas no  
     bloco F3 sala 245 e compreenderá:  
a) - Prova Teórico/Prática: 40 pontos 
b) - Análise do Histórico Escolar: 20 pontos 
c) - Entrevista: 40 pontos 
 
4. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima de 70 pontos, na 
escala de zero a cem e serão classificados na ordem decrescente de suas notas apuradas. 
 
5. A validade do exame será de 150 dias, a contar da data da divulgação dos resultados. 
 
6. Ao bolsista selecionado será creditada, pela PROGRAD, durante o tempo em que estiverem 
no Programa, uma bolsa mensal, sem vínculo empregatício, no valor de R$ 150, 00(cento e 
cinqüenta  reais) com jornada de trabalho de 06 horas semanais . 
 
 7. A bolsa terá duração de nove (09) meses, de 15 de março à 15 de dezembro de 2008 
podendo ser renovada, segundo critérios estabelecidos no regulamento do Programa de 
Bolsas. 
 
8. Para admissão no Programa, o bolsista não deverá estar recebendo outro tipo de bolsa 

acadêmica.   
 
 
 Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2008 

 
 
                                                               ______________________________ 
                                            Profª. Maria Cristina Lima de Castro  

                            Diretor do Instituto de Ciências Biológicas/UFMG 
   
 
OBS.: Os candidatos se quiserem poderão utilizar as dependências do Departamento para se 

preparar para a prova teórico/prática (informações na secretaria do Depto. de Patologia 
Geral – Bloco C3). 

 


