
COLÉGIO TÉCNICO DA UFMG 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSA  

PMC – PROGRAMA DE MONITORIA NO COLTEC 
 

EDITAL NO 10/2019 DE SELEÇÃO DO PMC 

 

 A Diretora do Coltec, Profa. Kátia Pedroso Silveira, faz saber que, no período de 19/03/2019 a 
27/03/2019, através do e-mail camiladlopes@gmail.com, o núcleo de Biotecnologia, receberá as 
inscrições de candidatos para o exame de seleção para 3 vagas de bolsa do Programa de Monitoria 
no COLTEC. 

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no terceiro ou quarto módulo do curso 
técnico de Biotecnologia do Coltec. 

2. Para se inscreverem os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição e envia-lo para o e-
mail indicado acima. 

3. O exame de seleção compreenderá a análise do histórico escolar das disciplinas: "Introdução a 
Biotecnologia" módulo 1, “Biologia Celular e Fisiologia Humana I” módulo 1, “Química aplicada a 
Biotecnologia II” módulo 2, “Princípios de Genética e Biologia Molecular” módulo 2 e “Imunologia e 
técnicas imunobiológicas”  módulo 2. Será atribuída uma nota de 0(zero) a 100(cem) pontos e será 
considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60(sessenta) pontos. 

4. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas notas apuradas, seguindo a 
seguinte equação: 

Nota final = média das notas nas disciplinas mencionadas no item 3. 

5. O edital terá validade de até 6 (seis) meses, contados a partir da data da divulgação do resultado 
da seleção. 

6. Ao(à) bolsista selecionado será creditado(a) durante o tempo em que estiver no Programa de 
Monitoria no Coltec, uma bolsa mensal, sem vínculo empregatício. 

7. As bolsas terão vigência de 01/04/2019 a 15/12/2019. 

8. O(A) aluno(a) bolsista do Programa de Monitoria no Coltec não poderá receber outras bolsas 
acadêmicas, exceto aquelas vinculadas à assistência estudantil, concedidas pela FUMP ou programas 
como o Bolsa Família. Será proibido o recebimento de bolsas da Prograd por alunos que recebam 
qualquer bolsa para intercâmbio nacional ou internacional. 

 

Belo Horizonte, 18 de março de 2019. 

 

Profa. Kátia Pedroso Silveira 
Diretor do Coltec 


