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EDITAL 003/2016 
 

Seleção de Cinco bolsistas de extensão, sendo 03 bolsas PBEXT e 02 bolsas 
de AÇÕES AFIRMATIVAS para o  

 “Atendimento de suporte odontológico ao paciente portador de neoplasia 
maligna e irradiado em região de cabeça e pescoço” 

As bolsas AÇÕES AFIRMATIVAS são destinadas exclusivamente a discentes de graduação 
classificados socioeconomicamente no nível I, II, III ou IV pela Fundação Universitária Mendes 
Pimentel (FUMP) e/ou discentes que ingressaram na UFMG pelo sistema de bônus ou cotas. 
Tem vigência de março de 2016 a fevereiro de 2017. 
 

Coordenador: Prof. Dr. Vagner Rodrigues Santos 

Período de inscrição: de 20/01/2016 às 14:00 horas do dia 27/01/2016 no CENEX FO/UFMG, 

sala 2917, no horário de 09:00 às16:00 horas. 

Documentos para inscrição: Histórico + Rendimento Semestral Global + declaração FUMP 

(bolsas afirmativas). 

Dia e horário de funcionamento: 6ª feiras, de 14:00 às18:00 horas e outros horários a 

combinar para complementação de carga horária. 

Nº de vagas ofertadas: 5 (Cinco) alunos do Curso de Odontologia a partir do 7º período. 

Valor da Bolsa: Bolsas afirmativas: R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Bolsas PBEXT: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

Forma de seleção:   ( X ) Análise do Currículo (Histórico e outras experiências acadêmicas) 

                                   ( X ) Entrevista no dia 28 de janeiro às 10 horas  na sala 01 de aulas            
teóricas. 

Data da divulgação do resultado: 03 de fevereiro de 2016, a partir de 14:00 horas no CENEX. 

Data de inicio de atuação no Projeto: Imediata 

Observação: Os alunos selecionados para as bolsas de extensão deverão apresentar número de conta 

corrente bancária do Banco do Brasil, da qual seja o único titular, no momento da contratação. E também 

deverão possuir currículo lattes. Os alunos selecionados terão de participar,  obrigatoriamente, do projeto 

durante o mês de fevereiro de 2016 mesmo que iniciem a receber a bolsa no mês de março de 2016. 

 

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2016. 

 

Prof. Henrique Pretti 
Coordenador do CENEX 

 


