
 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PID/2022 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS MONITORES DE 
DISCIPLINAS 
 
      ERRATA 01 
 
 
A Direção e a Coordenação do Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – 
NUPPE da Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME), no uso de suas atribuições, 
COMUNICAM que foram efetuadas as seguintes alterações nos itens do Edital 
PID/2022, divulgado em 10 de janeiro de 2022: 

 
1. Altera-se o item 11.1 do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 11.1 
Quando a Disciplina comportar prova de conhecimentos teórico-específicos mais prova 
prática e/ou entrevista, deverão ser 70,0 (setenta pontos) destinados à parte de 
conhecimentos teórico-específicos e 30,0 (trinta pontos) à prova prática ou entrevista. A 
seleção será feita conforme edital especifico de cada disciplina, através da aplicação de 
provas objetivas (1ª Etapa), de caráter eliminatório e classificatório e de prova de prática 
e/ou entrevista (2ª Etapa), de caráter eliminatório. 

Será considerado apenas 3 (três) vezes o número de vagas disponíveis para participar da 
entrevista na Disciplina para qual se inscreveu. 

O professor poderá optar, também, em realizar a seleção, seguindo o edital especifico de 
cada disciplina, onde, a 1ª e a 2ª etapas são somadas, devendo o aluno obter o mínimo 
de 70 % (setenta por cento) da soma para classificação. 

 
2. Altera-se o item 18 do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 18 O PID 
terá duração de 5 (cinco) meses de efetivas atividades por semestre, renovados ou não, 
após resultado de Avaliação de Desempenho do Monitor ao final de cada semestre 
letivo; de modo que o aluno Monitor que obtiver resultado satisfatório, inserido no 
Programa pelos dois semestres letivos consecutivos, receberá o Certificado 
correspondente. Abre-se 
exceção para a Certificação de atuação no Programa, por apenas um semestre letivo, em 
Disciplina que se insira no PID, em caráter experimental, podendo renovar ou não suas 
atividades por mais um semestre letivo. 

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições do Edital. 

 
Barbacena, 18 de janeiro de 2022. 
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