
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Faculdade de Odontologia  

CENEX - Centro de Extensão 

EDITAL 061/2017 

Seleção de Quarenta e seis voluntários para o Projeto de Extensão: “Próteses Provisórias”. 

Coordenador: Prof. Dr. Hugo Henriques Alvim. 

Subcoordenador: Prof. Dr. Ricardo Reis Oliveira 

Período de inscrição: 18/08/2017 a 25/08/2017 no CENEX FO/UFMG, por meio do 
sistema INTRANET CENEX. Acessar: www.odonto.ufmg.br/cenex > Intranet Cenex > Área 
do aluno > Ações de extensão > Selecionar o programa com inicio dia 29/08/2017 

Documentos para inscrição: Extrato de Integralização Curricular + Disciplinas Cursadas e 
em Curso, anexar PDF. 

Dia e horário de funcionamento: 3ª feiras, de 18:00 as 22:00 horas. 

Local de funcionamento: Clínica 01. 

Nº de vagas ofertadas voluntários: 30 vagas para alunos operadores do 7º ao 10º 
período (que se subdividirão em 15 duplas), 15 vagas para alunos volantes do 4º ao 6º 
período (sendo um aluno para cada uma das 15 duplas operadoras) e 1 vaga para 
monitor(a) a partir do 8º período e que já tenha participado pelo menos 1 semestre deste 
Projeto de Extensão. 

Forma de seleção: Serão considerados critérios classificatórios:  
    a) Todos os alunos operadores (7º ao 10º período) que já tiverem 
participado do projeto no 1º semestre de 2017 e se inscreverem serão automaticamente 
classificados (especificar na inscrição o semestre em que participaram do projeto); 
         b) Ordem de inscrição para vagas restantes após classificação do item 
“a” e para os alunos volantes do 4º ao 6º período. 
    c) Para vaga de monitor (a): Ter participado pelo menos um semestre do 
projeto e ter experiência com marcação de pacientes, organização da agenda e lista de 
chamada. 

É considerado critério eliminatório:  

Todos os alunos que forem convocados deverão comparecer no dia do início do projeto, o 
não comparecimento implica na eliminação automática do mesmo. 

Seleção: 29/08/2017 às 18:00 horas - clínica 01 

Início do Projeto: 29/08/2017 

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2017. 

 

 

Profa. Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar 

Coordenadora do CENEX 

 

 


