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EDITAL 025/2018 
Seleção de bolsistas de extensão PBEXT  

“Educação, Pesquisa e Prática em Endodontia- FO - UFMG” 
O coordenador do CENEX-FAO, no uso de suas atribuições, torna publico para conhecimento dos 

interessados, a abertura de 01 (UMA) vaga, para bolsista PBEXT para atuarem no âmbito do 

PROJETO Assistência em Imaginologia e Radiologia Bucomaxilofacial na Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Coordenadora: Profa. Tânia Mara Pimenta Amaral  

Horário de Funcionamento: 4ª feira. De 18:00 às 21:00. E duas horas semanais  a combinar com o 

coordenador para atuarem no Serviço de Radiologia  da FOUFMG.  

Pré- requisito: O candidato deverá ter atuado no mínimo durante 06 meses no projeto.  

Numero de vagas: 1 PBEXT  

Obs. O bolsista deverá ter disponibilidade para atuar no horário de funcionamento do projeto do 

Programa. O bolsista devera completar a carga horária (total de 12 horas semanais) em horários a 

combinar com os orientadores. 

Inscrições: Período: 05/03/2018 a 12/03/2018 

Local: CENEX da FOUFMG, 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. 

Documentos para inscrição: Histórico + Rendimento Semestral Global (anexar PDF), e prova de 

Interpretação Radiográfica.  

Nº de vagas ofertadas: 01 UMA VAGA (alunos do Curso de Odontologia da UFMG a partir do 5º 

período, inclusive) 

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

( X ) e Prova de Interpretação Radiográfica no dia 13 de março de 2018  às 13:00 horas- sl. 3109  

Período da bolsa: um semestre ( primeiro ou segundo semestre de 2018) 

Divulgação do resultado: 19/03/2018  

Data de inicio de atuação no Programa: 21/03/2018 

Observação: Os alunos selecionados para as bolsas PBEXT 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. 

                                                                                                Belo Horizonte, 02 de março de 2018. 

 
 

 
 

Prof. Flávio de Freitas Mattos 
Coordenador do CENEX FO/UFMG 

 



 


