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SELEÇÃO NO PROGRAMA DE MONITORIA DO CURSO DE ENFERMAGEM - FVR 

 

 

O Programa de Monitoria do Curso de Enfermagem das Faculdades Integradas do Vale do 

Ribeira (FVR), no uso de suas atribuições legais fundamentado no Regulamento Institucional de 

Monitoria, torna pública a seleção de aluno/monitor para o primeiro semestre letivo de 2019.  

 

 

1. DAS VAGAS 

 

 

Vagas oferecidas:  

 

o 04 vagas para disciplina de: Semiologia e Semiotécnica I  

o 02 vagas para disciplina de: Patologia  

o 02 vagas para disciplina de: Farmacologia Aplicada  

o 01 vaga para disciplina de: Urgência e Emergência  

o 02 vagas para disciplina de: Saúde do Adulto  

o 05 vagas para Policlínica IESEP 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

 

 

Para a participação no processo seletivo do Programa de Monitoria do Curso de Enfermagem das 

FVR, o aluno deverá inscrever-se até o dia 22 de fevereiro de 2018 das 18h:30h às 21:00h na 

coordenação do curso. Para efetivar a inscrição o aluno deverá entregar a ficha de inscrição (retirar na 

coordenação do curso) preenchida.   

 

 

3. DA SELEÇÃO  

 

 

A seleção será realizada pelo corpo docente em conjunto com a coordenação do curso. Para 

tanto, serão considerados os seguintes critérios:  

 

 Disponibilidade de duas horas semanais para desenvolver as atividades de monitoria;  

 Estar regularmente matriculado e aprovado na disciplina solicitada;  

 Inexistência de disciplina em dependência;  

 Realização de prova teórico/prática na disciplina em que concorre;  

 A aprovação será fundamentada na ordem de classificação dos candidatos na prova 

teórico/prática, bem como na análise da documentação exigida.   
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A prova de seleção será realizada no dia 25 de fevereiro de 2019 às 18h:30min no laboratório de 

enfermagem das FVR.  

 

 

TÓPICOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA  

 

 

 Semiologia e Semiotécnica I 
 

a) Técnicas básicas utilizadas no exame físico (inspeção, ausculta, percussão, palpação e olfato)  

b) Exame físico do Sistema Cardiovascular  

 

 

 Patologia  
 

a) Distúrbios circulatórios  

b) Cicatrização  

 

 

 Farmacologia aplicada  
 

a) Cálculo de medicamentos  

b) Vias de administração parenteral e não parenteral  

 

 

 Urgência e emergência   
 

a) Infarto do Agudo do Miocárdio  

b) Suporte Básico de Vida  

 

 

 Saúde do adulto  
 

a) Diabetes mellitus  

b) Hipertensão arterial sistêmica  

 

 

 Policlínica IESEP  
 

c) Sistema Único de Saúde  

d) Processo de Enfermagem  

 

 

 

 

 


