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CHAMADA CENEX 054/2019 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO DESENVOLVIMENTO DA 

GESTÃO DA EXTENSÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG 

 

Coordenador: Professora Maria Inês Barreiros Senna  

 

1. Objetivos: 

     1.1- Esta Chamada visa selecionar discente de graduação dos cursos de Comunicação Social ou 

Jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais para atuar no Projeto de Extensão 

Desenvolvimento da Gestão da Extensão da Faculdade de Odontologia da UFMG. 

 

2. Inscrições e seleção: 

2.1- As inscrições serão aceitas no período de 09 a 28 de maio de 2019, por meio do formulário de 

inscrição on line, disponível no link :  

https://www.odonto.ufmg.br/cenex/ata/formulario-de-inscricao-chamada-cenex-050-2019-

2/?preview_id=8869&preview_nonce=3414b20956&post_format=standard&_thumbnail_id=-

1&preview=true 

2.2 No ato da inscrição on line os candidatos deverão anexar os seguintes documentos em formato 

PDF:  

a) Histórico Escolar (será aceita a versão do histórico disponível na internet); 

b) Extrato de Integralização Curricular; 

c) Texto com exposição dos motivos que levam o aluno a pleitear sua participação no projeto (No 

máximo uma lauda digitada em fonte Arial 12, espaço entre linhas 1,5). 

2.3- Além destes documentos o candidato deverá informar o endereço do Currículo Lattes no          

     formulário de inscrição. 

2.4- O exame de seleção constará de:  

a) Análise do Histórico Escolar, do currículo lattes e avaliação do texto com a exposição dos 

motivos apresentado pelo estudante; 

b) Entrevista no dia 29/05/2019, 4ª feira, 15:00 horas, sala 2918 - 1º andar- da Faculdade de 

Odontologia da UFMG. 
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3. Vagas e plano de trabalho das atividades do bolsista: 

3.1- Será disponibilizada 01 vaga PBEXT para discentes dos cursos de Comunicação Social ou 

Jornalismo, regularmente matriculados na UFMG a partir do 5º período. 

3.2- O bolsista selecionado desempenhará as seguintes atividades: 

a) Propor e desenvolver um plano de atividades de comunicação interna e externa do 

CENEX/FO-UFMG com produção de materiais gráficos e eletrônicos; 

b) Realizar manutenção e atualização do site e outras mídias sociais do CENEX/FO-UFMG;  

c) Apurar e redigir notícias para os veículos institucionais do CENEX-FO e da FO-UFMG;  

d) Auxiliar as equipes executoras das ações de extensão na produção de materiais e de 

estratégias de divulgação científica;  

e) Realizar registro fotográfico de atividades e eventos da Extensão;  

f) Auxiliar na organização dos eventos do CENEX/FOUFMG (Semana da Extensão, Mostra    

    Virtual, Diálogos sobre Extensão, dentre outros).  

 

4. Disposições Gerais 

4.1 – O estudante selecionado deverá possuir conta corrente ativa no Banco do Brasil, da qual seja 

o único titular; 

4.2- A bolsa de apoio à gestão da extensão terá duração máxima de 12 meses, com período de 

vigência de maio de 2019 a abril de 2020; 

4.3- Aos bolsistas selecionados será creditada, pela Pró-Reitoria de Extensão, durante o tempo em 

que estiver atuando no Projeto, uma bolsa acadêmica mensal no valor atual de R$ 400,00 para a 

modalidade PBEXT, sem vínculo empregatício; 

4.4 - Além disto, o bolsista receberá uma ajuda de custo para o transporte, no valor de R$      

200,00, por meio de cartão eletrônico. 

 4.5- Não haverá pagamento retroativo de bolsas, em qualquer hipótese; 

 4.6- A implantação das bolsas e a sua duração em meses estão sujeitas à disponibilidade    

orçamentária para o ano de 2019. 

                                                                                                 Belo Horizonte, 09 de maio de 2019. 

 
 

Profa. Maria Inês Barreiros Senna 
Coordenadora do CENEX FO/UFMG 

  
 


