
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

DEPARTAMENTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA

Vide informações no VERSO

O Departamento de Puericultura e Pediatria comunica aos 
interessados que estarão abertas as inscrições para seleção de alunos  na 
qualidade de Monitor para o ano de 2019, no período de 1º  a 30 de 

novembro de 2018, na Secretaria do Departamento (5º andar – HC 
Criança) no horário das 8 às 12h e das 13 às 16hs.

O Monitor realizará atividades nas áreas de Puericultura e 
Pediatria. 

O interessado deverá no ato da inscrição:

¾ Ter concluído RCG-383 (Semiologia e Saúde da Criança e do 

Adolescente)

¾ Apresentar Curriculum Vitae, Histórico Escolar e plano de trabalho; (O 

Plano de trabalho deverá conter introdução, objetivos, metodologia, cronograma de 10 meses, contribuição 

esperada e referências bibliográficas, num máximo de 05 páginas) 

¾ Ter um docente orientador e preencher ficha de inscrição.

Os critérios utilizados para classificação serão:

¾ Análise do Histórico Escolar
¾ Avaliação do Curriculum Vitae
¾ Análise e avalição do plano de trabalho

Informações: Vagas: 01 vaga para monitoria remunerada (bolsa) e as 

demais aprovadas serão voluntárias (sem bolsa) 

Valor da Bolsa:  R$ 400,00 (quatrocentos reais)
Período de Concessão: 10 meses/ano – de 1º de fevereiro a 30 de novembro

Ribeirão Preto, 24 de outubro de 2018

Prof. Dr. Luiz Antonio Del Ciampo 
Coordenador da Comissão de Graduação 
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Informações Sobre a Monitoria

1. Apresentar Curriculum Vitae e Histórico Escolar.

2. Ter concluído a disciplina RCG-383 Semiologia Saúde da Criança e do Adolescente.

3. Deverá ter um orientador docente do Departamento e apresentar, no ato da inscrição, um plano 

de trabalho a ser desenvolvido durante a monitoria.  

4. Conforme decisão em reunião do Conselho do DPP, realizada em 26.11.15, o aluno deverá na 1ª 

reunião do Conselho do ano seguinte, apresentar o trabalho de monitoria, bem como enviar uma 

cópia da apresentação em pdf, conforme as orientações que segue: O aluno terá 8 minutos para 

apresentação e 2 minutos serão utilizados para arguição, comentários e sugestões. Sugerimos 

apresentar uma introdução breve (2-3 minutos) e focar principalmente nos objetivos, 

metodologia, Resultados e sua interpretação. Mencionar caso seus resultados já tenha sido 

apresentados em eventos científicos. A data da apresentação será informada posteriormente. 

5. Em caso de desistência o aluno deverá informar oficialmente o orientador e o Departamento.

Prof. Dr. Luiz Antonio Del Ciampo
Coordenador da Comissão de Graduação do Departamento


