
 

 
 
Nota 1a. fase seleção para Monitoria de Medicina - 2021.2 
 
A Comissão de Seleção para Monitoria de Medicina 2021.2 esclarece os seguintes pontos: 
 
1. Prazo estendido para entrega de currículo Lattes - motivo: a inscrição do candidato 
deveria ter sido aceita apenas após a verificação dos documentos. Como a inscrição é on-
line, a verificação ocorreu após o encerramento da mesma e com o achado de currículos 
com datas anteriores a março de 2021. Mesmo que o candidato não tenha nenhum item 
novo a acrescentar em seu currículo, ele deveria ter entrado no site do CNPq e clicar em 
enviar currículo. Portanto, a comissão de seleção decidiu pela ampliação do prazo. 
 
2. Testes - são encomendados aos tutores e avaliados pelos coordenadores de 
laboratórios, que podem solicitar alterações, caso julguem necessário. Os tutores planejam 
os testes equilibrando o nível de dificuldade das questões em fácil, média ou difícil 
resolução. 
 
3. Dia do teste - organização: os testes ocorreram sem intercorrências, com 
pontualidade. Todos saíram com os testes e os gabaritos foram publicados no mesmo dia. 
 
4. Contestações: período foi oferecido por 6 dias. Mesmo no feriado, tutores iniciaram 
as respostas. E até dia 07.06, responderam até final do expediente. 
 
5. Primeira lista foi divulgada dia 04.06 - prezando o cumprimento do prazo 
estabelecido no edital, as seguintes ações foram tomadas: os gabaritos corrigidos 
manualmente no próprio dia dos testes pela coordenadora do laboratório, uma tutora do 
laboratório e por 2 auxiliares administrativos. A digitação das notas ocorreu na manhã e 
tarde, já com algumas correções de gabaritos; a lista final foi verificada antes da publicação. 
 
6. Contestações - gabaritos finais após recursos. O ponto da questão anulada foi 
computado para todos os candidatos, ou seja, para aqueles que marcaram a alternativa 
conforme primeiro gabarito divulgado - nota permanece. Para os candidatos que marcaram 
a alternativa diferente conforme gabarito divulgado, ganham 1 ponto. 
 
- Anatomia 
2o. período - 6a. questão mantida // 7a. questão - anulada 
 
- Imagem: 
1°Período - Nenhuma 
2º Período- Nenhuma 
3° Período- Nenhuma 
4° Período - 3a. E 5a. questões - anuladas 



 

 
 
- Comunicação: 
2o. período - 1a. questão - gabarito mantido 
 
- Procedimentos: 
1o. período - nenhuma 
2o. período - 3a. questão - anulada // 8a. questão - gabarito mantido 
3o. período - 10a. questão - gabarito mantido 
4o. período - 8a. questão - gabarito mantido 
 
- Exame clínico: 
1o. período - 3a. e 5a. questões - gabaritos mantidos 
2o. período - 8a. questão - anulada 
3o. período - 4a. questão - gabarito mantido 
 
7. Estatística da 1a. Fase 
 

1a. fase Medicina  

Total de inscritos  461 

Desclassificados por falta de documento 6 

Total de faltas no dia do teste 35 

Total final 420 

 


