
 
Seleção para Monitoria dos Laboratórios de Medicina (Vagas Remanescentes) - 2022.2 

 
ORIENTAÇÕES 

 

ORIENTAÇÕES PARA O DIA DO TESTE: 

1. Ao chegar no Campus, o candidato deverá se dirigir para a sala específica e no horário reservado para o teste, com 10 minutos 

de antecedência, portando documento de identificação com foto. 

2. Pontualidade - candidatos atrasados não serão admitidos na sala após o início da distribuição dos testes. 

3. Trazer para a sala do teste APENAS: Documento de Identificação com Foto, Máscara e Caneta. 

4. Não serão permitidos na sala do teste: bolsa de qualquer tipo, nenhum dispositivo eletrônico, celulares, Smartwatches, 

cadernos, livros ou anotações. 

5. Ao receber o teste é de responsabilidade do candidato CONFERIR seu nome no gabarito. 

6. Não será distribuída segunda via de gabarito, mesmo no caso de rasura. 

7. Duração do teste - 50 minutos (incluindo preenchimento do gabarito). Faltando 5 minutos para o término do teste, será dado 

um aviso. 

8. Qualquer dúvida por parte da coordenação, dos tutores e/ou dos funcionários quanto à lisura do processo (vazamento de 

informações) implicará na anulação do teste para o candidato e, a depender, para todos os candidatos do laboratório a que 

concorrem. 

9. Ao término do teste, DEVOLVER APENAS o gabarito para o fiscal. 

10.  Ao término do teste, o candidato deverá sair imediatamente do Campus da FPS. 



 
LOCAIS DOS TESTES 

 

HORÁRIO/LOCAL SALA DE EXPOSIÇÃO 1 - 1o. ANDAR SALA DE EXPOSIÇÃO 2 - 1o. ANDAR 

8h30min-9h20min 
ANATOMIA 3P 

ANATOMIA 4P 

IMAGEM 1P 

IMAGEM 2P 

 

 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE CONTESTAÇÕES DE QUESTÕES: 

 

1. O candidato deverá encaminhar sua contestação, via e-mail, com os seguintes itens: 

Para: julio.cesar@fps.edu.br 

CC (com cópia para): coordenadora dos laboratórios  

Assunto: CONTESTAÇÃO DA QUESTÃO DE NÚMERO XX DO LABORATÓRIO DE XXX 

Corpo do e-mail: referir objetivamente o motivo da contestação, anexando referências. 

 

 

2. Atenção: A contestação será encaminhada ao professor. Com decisão final como DEFERIDO ou INDEFERIDO, acompanhada de justificativa. 

 


