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CHAMADA CENEX/FAO nº061/2020 

PROCESSO SELETIVO EVENTO DE EXTENSÃO - 2020 

 

A coordenação do Centro de Extensão da Faculdade de Odontologia da UFMG, no uso de suas                

atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, os critérios para o processo seletivo             

unificado para a oficina de atividades interprofissionais do Projeto Prevenção e Educação à Saúde para               
Municípios do Estado de Minas Gerais, em conformidade com a Resolução nº 07/2004 do Conselho               

Universitário da UFMG de 02 de setembro de 2004 que regulamenta a concessão de bolsas em Cursos de                  

Extensão da UFMG. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 A presente chamada destina-se a regular o processo seletivo para a concessão de vagas para a                

oficina ofertada pelo Projeto Prevenção e Educação à Saúde para Municípios do Estado de              
Minas Gerais. 

1.2 Serão disponibilizadas 30 vagas para discentes matriculados no décimo período do curso de             

Odontologia da Faculdade de Odontologia da UFMG.  

 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

2.1 Ser aluno matriculado no décimo período; 

2.2 Ter disponibilidade de participação em oficinas nas sextas-feiras das 13:30 as 15 horas, nos dias               

21 e 28 de agosto e 04 e 11 de setembro de 2020. 

 

3. DAS VAGAS 

3.1 As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, sem nenhuma etapa de seleção.  

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 O(a) candidato(a) deve submeter sua inscrição EXCLUSIVAMENTE pelo formulário eletrônico           

disponível no link: https://forms.gle/1RrwEsZ8JZBUC5fdA até a data limite para envio de           

solicitações, conforme cronograma estabelecido: início dia 11 de agosto a 18 de agosto de 2020.  

4.2 As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se ao           

CENEX-FAO o direito de excluí-lo no caso se tiverem dados parciais, incorretos ou inconsistentes,              

ou ainda fora dos prazos determinados, bem como se constatado posteriormente serem aquelas             

informações inverídicas.  
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4.3 O CENEX-FAO não se responsabiliza por documentos não recebidos ou corrompidos devido a             

fatores de ordem técnico-computacional e falhas ou congestionamento das linhas de comunicação,            

que impossibilitem a transferência dos dados, ou fora do prazo de inscrições. 

4.4 Documentos e informações adicionais poderão ser solicitados pelo CENEX-FAO a qualquer tempo            

para melhor instrução do processo.  

4.5 Dúvidas de ordem técnico-computacional e solicitações referentes ao formulário eletrônico serão           

atendidas unicamente pelo e-mail odontocenex@gmail.com, portanto, recomenda-se realizar a         

inscrição com antecedência suficiente para solicitação e recebimento de solução a eventuais            

problemas. 

4.6 Não será acolhida inscrição condicional, extemporânea, via postal, ou via correio eletrônico, mais             

de uma inscrição, ou que esteja em desacordo com as exigências presentes nesta chamada. 

4.7 A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação definitiva das normas e condições             

estabelecidas nesta chamada, das quais o(a) candidato(a) não poderá alegar desconhecimento. 

 

5. DA SELEÇÃO E RESULTADO 

 

5.1 Após o término da inscrição do curso será divulgada uma lista com a classificação dos candidatos,                 

no sitio (www.odonto.ufmg.br/cenex) do CENEX, e por meio de correspondência eletrônica enviada            

ao candidato solicitando a confirmação de interesse.  

5.2  Em caso de vacância será convocado o próximo classificado por curso. 

 

6. QUADRO 2 - DO CRONOGRAMA 

Período de inscrição 11/08/2020 a 18/08/2020 

Divulgação classificação parcial 18/08/2020 

Limite interposição de recursos 18/08/2020 

Divulgação resultado final 19/08/2020 

Período de realização da oficina 21/08/2020 a 11/09/2020 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1   A submissão de propostas a esta chamada implica a aceitação de seus termos. 

7.2 A qualquer momento a presente chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte,                

seja por decisão unilateral da coordenação do CENEX, seja por motivo de interesse público ou               

exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. O               

cronograma também poderá sofrer alteração. 

7.3 Os casos não previstos nesta chamada serão resolvidos pela coordenação do CENEX-FAO. 

 
 

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2020. 
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Profa. Maria Barreiros Inês Senna 
Coordenadora do CENEX FO-UFMG 
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