
EDITAL 03/2019 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS 

Faculdade de Ciências da Saúde 
 

SELEÇÃO DE MONITOR DE ANATOMIA HUMANA 
 

A Diretora da Faculdade de Ciências da Saúde da UNIGRAN no uso de suas atribuições, definidas pelo Art.22 do 
Regimento Geral da UNIGRAN, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para 
Seleção de Estagiários, destinados a compor a vaga de Monitoria/Estágio em Anatomia Humana (1 vagas) da 
instituição. 
 
Art. 1 Os acadêmicos interessados deverão inscrever-se na Direção da Faculdade de Ciências da Saúde da 
UNIGRAN, (fone: 3411 4136), localizada nas dependências do bloco 3, 2º andar, das 8:00 às 11:00 horas, das 
13:00 às 17:00, e das 19:00 às 22:00 através de formulário próprio (anexo A). 
 
Parágrafo único: O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 
 
Art. 2 Os requisitos para deferimento na inscrição no teste seletivo para Monitor/Estagiário de Anatomia: 
a) Estar matriculado em curso da Faculdade de Ciências da Saúde, para cursar o semestre letivo de 2019/2; 
b) Ter cursado e ter sido aprovado na disciplina de Anatomia Humana, com bom desempenho (média superior a 
7,0); 
c) Estar em conformidade com a tesouraria e no DRC – Departamento de Recuperação de Crédito.  
d) Não ter dependências em disciplinas. 
e) Não ter outros tipos de bolsas de estudo ou descontos. 
 
Art. 3 As inscrições estarão abertas no período de 14 a 22 de agosto de 2019, deverão ser feitas apresentando: 
a) Cópia do comprovante de matrícula de 2019/2; 
b) 1 foto 3x4 recente; 
c) Currículo atualizado e documentado 
d) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo). 
 
Art.4 Quanto à seleção do candidato: 
 
§1 A prova escrita será realizada no dia 23 de agosto de 2019, às 13 horas (sala 3.39). 
 
§2 Será selecionado 1 monitor/estagiário, desde que atinja a pontuação mínima e os requisitos de deferimento da 
inscrição. Os Monitores/Estagiários deverão cumprir uma carga-horária mínima de 20 a 30 horas semanais, no 
período noturno e ao sábado. 
 

§3 A comprovação de participação em cursos na área e nota na disciplina comprovada através do histórico escolar 
poderão ser consideradas em caso de empate. 
 
Art. 5 Disposições gerais 
a) O presente processo seletivo será coordenado pela Direção da Faculdade de Ciências da Saúde; 
b) O prazo de validade da seleção será de até 2 (dois) anos letivos; 
c) O candidato selecionado não será remunerado, mas receberá como incentivo educacional o benefício de 
desconto na mensalidade. O benefício não poderá ser cumulativo, ou seja, não será acrescido a outro benefício 
(FIES, BOLSA UNIVERSITÁRIA, UNIGRAN, PROUNI e outros descontos); 
d) A renovação do vínculo é semestral, e se concretizará com a realização da matricula nos curso da área da 
saúde da UNIGRAN; 
e) O candidato selecionado deverá comparecer à reunião dia 26 de agosto de 2019 na Direção da Faculdade de 
Ciências da Saúde, às 10 horas. 
f) O candidato selecionado, assim como os atuais monitores, deverão participar obrigatoriamente dos treinamentos 
oferecidos pela instituição; 
 
Art.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.  
 
 
 

Dourados, 14 de agosto de 2019. 
 

 
 
 
 

Ângela Midori Kuraoka de Oliveira 
Direção da Faculdade de Ciências da Saúde 

  



Anexo - EDITAL 03/2019 
Faculdade de Ciências da Saúde 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO MONITOR DE ANATOMIA  

 
A Diretora da Faculdade de Ciências da Saúde da UNIGRAN torna pública, para 

conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições de acadêmicos candidatos 
monitores/estagiários da Faculdade da Saúde da UNIGRAN. 

Os alunos interessados devem entregar a ficha de inscrição pessoalmente na direção da 
Faculdade de Ciências da Saúde, no período 14 a 22 de agosto de 2019, juntamente com os 
seguintes documentos: 

a) Cópia do comprovante de matrícula de 2019/2; 
b) 1 foto 3x4 recente; 
c) Currículo atualizado e documentado 
d) Formulário de inscrição devidamente preenchido. 

 

Nome completo:________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Curso matriculado:________________________________________________ 

Semestre do curso matriculado em 2019/2: __________________________ 

RGM: _________________________________________________________ 

Telefone (residencial e celular): ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

Endereço completo:_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

e.mail: ________________________________________________________ 

SOLICITO INSCREVER-ME PARA A SELEÇÃO DE MONITORIA: 

 ( ) ANATOMIA HUMANA NOTURNO  

  

 

Os dados acima serão  utilizados para conferência das informações e futuro contato com o candidato. Portanto, 

todos os campos devem ser corretamente preenchidos e verídicos. 

 

Assinatura do candidato 

 


