
 

 

Aditivo ao EDITAL Nº 12/2018, DO PROGRAMA DE MONITORIA – 2018/2019 – CURSO DE MEDICINA 
 

A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS e a 

Coordenação de Pesquisa, Extensão e Monitoria do Curso de Medicina tornam público ADITIVO AO ANEXO AO EDITAL 

Nº12/2018, DO PROGRAMA DE MONITORIA, Curso de Medicina, que seleciona monitores para exercício no ano de 

2018.2/2019.1, do Campus Parque Ecológico.  

 

2.1 DA CLASSIFICAÇÃO 

a) Para monitoria que têm uma fase, a NOTA FINAL será a única nota obtida no processo avaliativo e a nota de 

corte é 6,00 (seis). 

b) Para monitoria que têm duas fases no seu processo seletivo, só seguirão para 2ª fase os alunos que atingirem a 

nota de corte (6,00 – seis). 

c) Para monitoria que têm duas fases no seu processo seletivo, a NOTA FINAL será a média simples da soma das 

duas notas [(nota da fase 1 + nota da fase 2)/2] e será considerada também como nota de corte a nota 6,00 

(seis) tanto para a nota da fase 1 como para a nota da fase 2. 

d) Entende-se como CLASSIFICADO, o candidato que obtiver a maior pontuação, em ordem decrescente, até o 

limite de vagas ofertadas com nota igual ou maior que 6,00 (seis).  

e) Caso a nota de corte não seja atingida, o candidato será DESCLASSIFICADO do processo seletivo e não 

seguirá na etapa seguinte. 

f) Entende-se por candidato CLASSIFICÁVEL, o candidato que não obteve pontos suficientes, em ordem 

decrescente, para estar entre os classificados, com nota igual ou maior que 6,00 (seis).  

g) A classificação FINAL para o preenchimento das vagas far-se-á obedecendo-se à ordem decrescente do número 

total da nota obtida para a classificação, portanto, os candidatos com maiores notas serão os primeiros 

classificados, independente se há uma ou duas fases de seleção. 

h) No caso de empate, obedecer-se-ão, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 1º Maior IRA; 2º 

Maior número de horas-aula cursadas; 3º Candidato com maior idade no dia do desempate. 

 

Fortaleza, 24 de maio de 2018 
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