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Monitoria DCM

Conforme as disposições das Resoluções Nº. 020/1996 e Nº. 007/2000

encontram-se abertas, no Departamento de Clínica Médica, as inscrições para

preenchimento de vagas para Aluno (a) monitor (a) nas disciplinas conforme

quadro abaixo:

1. Quadro demonstrativo de disciplinas, vagas, requisitos e seleção

Disciplina Vagas Requisitos específicos Seleção
CLM1044 – Semiologia 
Médica A

02 vaga
sem 
bolsa 

Estar regularmente 
matriculado no curso de 
Medicina do 5º ao 11º 
semestre; ter sido aprovado 
na disciplina de Semiologia 
Médica com média igual ou 
superior a 7,00 (sete)

Prova presencial dia 
09/03/2023 às 10h30 no 
Auditório do CCS

2. Dos requisitos gerais:

São pré-requisitos para inscrição nessa seleção além dos citados no

quadro acima:

a) Possuir  disponibilidade  de  até  08  horas  semanais  para  participar  das

atividades propostas;

b) Em caso de vagas com bolsa de monitoria, o(a) aluno(a) não deve integrar

outros  programas  com  bolsas  remuneradas  pela  Instituição  e/ou  outros

órgãos de fomento no momento da assinatura do termo de compromisso.

3. Das inscrições:

a) As inscrições serão realizadas exclusivamente online através de formulário

disponibilizado site do Curso de Medicina, realizadas do dia 28/02 até o 

dia 05/03/2023 em 

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/medicina/editais;

b) Inscrições solicitadas fora do prazo não serão homologadas;

c) Não havendo candidatos inscritos ou aprovados, o departamento poderá 

reabrir as inscrições.

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/medicina/editais
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4. Dos critérios de desempate:

a) Maior nota na disciplina de origem da vaga;

b) Estar cursando o semestre mais adiantado; 

c) Maior idade.

5.  Dos resultados:

a) Os resultados das seleções por ordem de classificação serão divulgados no

site do Curso de Medicina.

6.  Disposições gerais:

a) O DCM não se responsabilizará por e-mails cadastrados incorretamente.

b) O candidato(a) que não acessar a sala virtual no dia e horário indicado no

e-mail será considerado ausente e eliminado da seleção.

c) O monitor exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com

a Instituição, em regime de até 08 (oito) horas semanais de trabalho efetivo,

de acordo com o plano de atividades;

d) As  atividades  de  monitor  obedecerão,  em  cada  semestre,  a  um  plano

conforme a disciplina e o professor-orientador;

e) As atividades terão início logo após a divulgação do resultado.

f) A validade da seleção é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 1 
(um) ano a critério do Departamento de Clínica Médica.
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Anexo

Conteúdo programático para prova de monitoria de semiologia:

Anamnese
Febre
Linfadenopatia e esplenomegalia
Anemias
Dor e Cefaléia
Hipertensão arterial
Insuficiência cardiaca
Edema e anasarca
Estado Nutricional + Síndromes endocrinológicas
Síndromes vasculares
Síndromes pneumológicas
Dor torácica e síncope
Dor abdominal/náuseas e vômitos/constipação e diarreia
Hepatomegalia/icterícia/ascite/hemorragia digestiva
Cirrose e Hipertensão portal
Exame neurológico
Síndromes Neurológicas
Exame cardiovascular
Exame físico geral e de cabeça e pescoço
Exame respiratório
Exame abdominal
Exame locomotor + síndromes reumatológicas
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