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CHAMADA 022/2020 
SELEÇÃO DE BOLSISTA E VOLUNTÁRIOS 

Projeto de Extensão Terapia Periodontal de Suporte 

Coordenadora: Profª Renata Magalhães Cyrino 
Subcoordenador: Prof. Luís Otávio Miranda Cota 
Dia e horário de funcionamento: terça-feira - 14 às 18 h. Local de Funcionamento: Clínica 01  
Período de inscrição: 18/02/2020 a 29/02/2020, 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 se inscrever. 
Documentação: Histórico Escolar + Rendimento Semestral Global (pode ser o da Internet, desde 
que incluídos o RSG e o nº de inscrição na UFMG, em formato PDF) + Curriculum e respectivos 
comprovantes, organizados na ordem em que foram colocados no curriculum e entregues no CPC, 
até o último dia de inscrição. 
Número de vagas por período: 1 vaga para bolsista, 20 vagas para voluntários (alunos de 
graduação em Odontologia que já tenham cursado ou estejam cursando a disciplina de Periodontia 
I), 2 vagas para cumprir o projeto TPS na radiologia (alunos do 4ₒ ao 5ₒ período). 
Data da seleção: dia 03/03/2020, terça-feira, às 14:00 h, na sala 3415 - FO/UFMG 
Forma de seleção dos alunos: (X) prova escrita de tema específico da área de Periodontia, para 
alunos que tenham cursado ou estejam cursando a disciplina de Periodontia I; (X) entrevista escrita 
para todos os candidatos; (X) análise de histórico escolar; (X) análise de Currículo. 
Forma de desempate na seleção do bolsista: 
(X) participação em Projetos de Extensão da UFMG, como voluntário e/ou bolsista, em semestres 
anteriores ou em outras atividades como Iniciação Científica e Monitoria de graduação;  
(X) participação no Projeto de Extensão Terapia Periodontal de Suporte, em semestres anteriores.  
Data provável de divulgação dos resultados: 06/03/2020. 
Vigência da bolsa: março de 2020 a fevereiro de 2021 (ou até a permanência do aluno no projeto).  
Valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) confirmar valor  
Data de início do Projeto: 10/03/2020 às 14 horas (aula teórica – presença obrigatória) e 
atendimento clínico a partir do dia 17/03/2020 na Clínica 1.  
Data de término do Projeto: 09/06/2020  
Requisitos obrigatórios do bolsista: 
- Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, 20 (vinte) horas semanais ao projeto, 
cumprindo as atividades estabelecidas no plano de atividades, inclusive nos períodos de férias 
letivas. 
- Ter noções de informática e habilidade para utilizar softwares de edição de textos e planilhas (Word 
e Excel); de armazenamento de arquivos na nuvem (Dropbox); digitação de bancos de dados, etc. 
- Participar dos encontros de Extensão, apresentando trabalho como autor ou coautor em 2020. 
- Apresentar número de conta corrente bancária do Banco do Brasil, da qual seja o único titular, no 
momento da contratação. 

Belo Horizonte, 17 de março de 2020. 

 

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