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EDITAL 036/2016 
 

Seleção de bolsistas de extensão PROEXT 
“PROGRAMA TRAUMATISMOS DENTARIOS - FO - UFMG” 

A coordenadora do CENEX-FAO, no uso de suas atribuições, torna publico para conhecimento 

dos interessados, a abertura de 8 (oito) vagas para bolsistas de extensão para atuarem no 

âmbito do Programa de Traumatismos Dentários, coordenado pela Profa. Juliana Vilela 

Bastos. 

Inscrições:17/05/2016 a 24/05/2016, por meio do sistema INTRANET CENEX. 

Acessar: www.odonto.ufmg.br/cenex > Intranet Cenex > Área do aluno > Preencher cadastro > 

Ações de extensão > Selecionar o projeto e a turma que deseja inscrever. 

Documentação necessária em pdf.: Extrato de Integralização Curricular + Relatório Materias 

Cursadas e em Curso. 

Nº de vagas ofertadas: 8 (Oito alunos do Curso de Odontologia a partir do 7º período) 

Pré-requisito: Ter experiência em atividades dos Projetos vinculados ao Programa. 

Disponibilidade de horários: Os bolsistas deverão ter disponibilidade para atuar no horário de 

funcionamento dos projetos do Programa. O bolsista deverá completar a carga horária (total de 

20 horas semanais) em horários a combinar com os orientadores, a saber: 

2ª feiras, de 13:30 às 18:00 horas - Clínica 5 – FOUFMG 

2ª feiras ou 5ª.feiras, de 07 às 19 horas - HMOB 

4ª feiras, de 18:30 às 22:00 horas – Clinica 8 - FOUFMG 

5ª feiras, de 14:00 às 18:00 horas – Clinica 8 – FOUFMG 

6ª feiras, de 13:00 às 19:00 horas - Clínica 6 – FOUFMG 

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

( X ) Entrevista no dia 25 de maio às 13 horas- sala 3341 (ordem de inscrição)  

Data e Local de divulgação do resultado: 30/05/2016, no CENEX FO – UFMG. 

Vigência da bolsa: Junho a Dezembro de 2016. 

Valor da Bolsa: R$400,00 

Belo Horizonte, 17 de maio de 2016. 

 
 
 

Profa. Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar 
Coordenadora do CENEX 

  

 


