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CHAMADA 014/2021 
 

Seleção de 01 (um) Bolsista para o Projeto de Extensão: 
 “ESCOLAS SAUDÁVEIS – FORMAÇÃO DE PROMOTORES DE SAÚDE” 

 

Coordenadora: Profa. Viviane Elisângela Gomes 

 

Período de inscrição: 08 a 19/02/2021 no CENEX FAO/UFMG, por meio do formulário de inscrição, 
disponível AQUI. 
 

Documentação: Histórico Escolar da graduação + Rendimento Semestral Global dos períodos já 
cursados (PDF) + Vídeo de no máximo 5 min. 
 

Dia e horário de funcionamento: A atuação do bolsista será de 20 horas semanais. A execução das 
atividades práticas do projeto tem horário flexível de acordo com os horários dos professores, discentes e 
os cronogramas das escolas. A formação teórica é realizada na disciplina especial Formação de 
promotores de saúde - Programa de Extensão IV (FAO 014), ofertada na modalidade de Ensino Remoto 
Emergencial (ERE) com atividades síncronas e assíncronas. As atividades síncronas serão realizadas às 
terças-feiras de 18h às 22h pela plataforma Microsoft Teams e o conteúdo assíncrono será ofertado no 
Moodle , conforme cronograma. 
 

Nº de vagas/perfil: 1 (uma) para bolsista, que deverá ser preenchida por estudante do 3º ao 10º período 
que tenha interesse na temática “Escolas Promotoras de Saúde” e que tenha cursado a Formação de 
promotores de saúde - Programa de Extensão IV (FAO 014) e atuado no projeto Escolas Saudáveis por 
pelo menos um semestre. 
 

Forma de seleção:  (X) Análise do histórico escolar e RSG; (x) Entrevista Oral Online; Vídeo: O(A) 

candidato deverá produzir um vídeo de, no máximo, 5 minutos contendo: 1. Nome, período, curso e escola 
(UFMG); 2. Qual a sua motivação e as suas expectativas em relação Projeto Escolas Saudáveis? 3. Como 
você espera contribuir para o Projeto? 
  

Data/Hora/Plataforma de Seleção: As entrevistas serão realizadas no dia 22/02/21, a partir das 14h na 
Plataforma Microsoft Teams, Canal Escolas Saudáveis. Será elaborado um cronograma para a realização 
das entrevistas de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos. 
 

Data da divulgação do resultado: 25/02/2021.  
 

Período de atuação no Projeto: março/2021 a fevereiro/2022. 

 

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

 
 

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

  
 

https://forms.gle/3Evx5sstKTGxMit26

