
 

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE – FPS 

ERRATA Nº 01 DO EDITAL Nº 058/2021 DE MONITORIA PARA O CURSO DE 

MEDICINA VAGAS REMANESCENTES 

Onde se Lê: 
 

3. ENTREVISTA 

 Entrevista com o tutor do laboratório de anatomia. Serão averiguadas, através de 
perguntas estruturadas, as competências necessárias para as atividades de monitoria.  
 

- Escala de notas de 0 a 10,0.  

- Peso 3. 
- Modalidade online. 
 

- O candidato que não comparecer a entrevista no prazo e horário estabelecidos neste edital, 

estará automaticamente eliminado do processo seletivo. 

ANATOMIA 1º PERÍODO – Prof. Esdras Lins 

10/08/2021 – 17h30 

ANATOMIA 3º PERÍODO – Prof. Antônio Cavalcanti 

09/08/2021 – 17h30 

4. CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Etapas Pontuação Peso 

1. Nota final do laboratório que 

está concorrendo 

0 a 10 4 

2. Coeficiente de Rendimento do 

período em que está concorrendo 

0 a 10 3 

3. Entrevista com o tutor do 

laboratório de anatomia 

0 a 10 3 

Média final = (0,4 x nota final do 

laboratório) + (0,3 x CR do período) 

+ (0,3 x entrevista) 

0 a 10 

 

A classificação dos aprovados será realizada considerando-se o laboratório escolhido pelo 

candidato, e da maior para a menor nota. 

 



 

Após divulgação do resultado final, os candidatos terão prazo de até 01  dia corrido para 

contestar o seu resultado, a fim de se tomarem as medidas cabíveis à solicitação por parte da 

Coordenação Acadêmica. 

 - Critérios de desempate: 
1º. Maior período 
2º. Maior idade 
 
Leia-se:  
 
“Em virtude da grande quantidade de candidatos inscritos para a seleção do laboratório de 

anatomia, a etapa de entrevistas será substituída pela elaboração de uma carta de intenção. 

 A carta de intenção será analisada e pontuada pela coordenação do laboratório e docentes do 

laboratório de anatomia. 

 Quanto ao conteúdo e configuracã̧o da carta: 

a. Redigir uma carta de intencã̧o de até 250 palavras que apresente os motivos pelos quais 

deseja ser monitor de anatomia; 

b. O texto deve estar no seguinte formato: Fonte Times New Roman 12, espaca̧mento entre 

linhas de 1,5, justificado. 

 Quanto ao conteúdo da carta: 

a. Motivacã̧o para participar da monitoria; 

b. Descrever as características pessoais e técnicas para exercício da função de monitor; 

c. Descrever uma sugestão de dinâmica de monitoria com o estudante. 

 Critérios de avaliacã̧o para a carta de intenção: 

a. Coesão e coerência do conteúdo (1-2 pontos). 

a. Organizacã̧o dos argumentos apresentados (1-2 pontos). 

b. Criatividade na redacã̧o do texto (1-2 pontos). 

c. Clareza na argumentacã̧o (1-2 pontos). 

d. Cumprimento do formato solicitado para o texto (0-2 pontos, sendo 0 para quem 

não cumpriu e 2 para quem cumpriu). 

 

 

 



 

 

 

Etapas Pontuação Peso 

1. Nota final do laboratório que 

está concorrendo 

0 a 10 4 

2. Coeficiente de Rendimento do 

período em que está concorrendo 

0 a 10 3 

3. Carta de Intenção 0 a 10 3 

Média final = (0,4 x nota final do 

laboratório) + (0,3 x CR do período) 

+ (0,3 x carta de intenção) 

0 a 10 

 

 

As cartas devem ser encaminhadas para o e-mail secretariaacademica@fps.edu.br até o dia 
11.08, 12 horas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, 05 de agosto de 2021. 
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