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CENEX - Centro de Extensão 
 

 

CHAMADA 015/2021 
 

Seleção de 20 (vinte) voluntários da graduação, 02 vagas para voluntários da Pós-
Graduação e 01 Bolsista Projeto de Extensão:  “TERAPIA PERIODONTAL DE SUPORTE” 

 

Coordenadora: Profa. Renata Magalhães Cyrino 

 
Período de inscrição: 09 a 16/02/2021 no CENEX FAO/UFMG, por meio do formulário de inscrição, 
disponível AQUI. 
 

Documentação:  
Bolsista e voluntários: Histórico Escolar da graduação + Rendimento Semestral Global dos períodos já 
cursados (PDF) e preenchimento do formulário (entrevista escrita) segundo o link 
https://forms.gle/8cUrjYmqgTMNre9v9 
Pós-graduação - entrevista escrita, link https://forms.gle/jRtsMK8rmeBzAs6m8 
 

Dia e horário de funcionamento: terças-feiras, das 14:00 às 18:00 horas. Clínica 1 quando retorno das 
aulas. Em ERE, no mesmo horário e dia, plataforma Microsoft Teams. 
 
Nº de vagas/perfil: 20 vagas para voluntários: alunos a partir do sexto período, que tenham afinidade com 
periodontia, interesse por atividades de pesquisa, e mídias sociais.  
1 vaga para bolsista: Alunos que tenham pró-atividade, habilidade com Excel, planilhas, disponibilidade de 
20 horas semanais (Valor da bolsa: R$ 400,00)  
2 vagas para alunos de pós-graduação: áreas de periodontia e saúde coletiva 
 
Forma de seleção: (X) Análise do histórico escolar e RSG; (x) Entrevista Oral Online;  
  

Data/Hora/Plataforma de Seleção: 19/02/2020, plataforma Microsoft Teams no canal do Projeto, a partir 

das 08h30minh. Candidatos entrevistados por ordem de classificação segundo RSG. Para alunos da pós- 
graduação, serão agendados, nesse mesmo dia, pela manhã, previamente avisados no dia anterior por e-
mail. 
 
Data da divulgação do resultado: 22/02/2021.  
 

Período de atuação no Projeto:      Voluntários: 23/02/2021 a 05/04/2021 
                                                           Bolsistas: março/2021 a fevereiro/2022. 
 
Informações Complementares: Para configurar sua inscrição será fundamental responder ao 
questionário, formulário google, no edital. Cada grupo de candidatos (voluntários, bolsista e pós 
graduação) deverá responder a entrevista escrita de acordo com link inserido em “documentação”. 
Dentre as atribuições estão:  
Bolsistas- organizar o contato com os pacientes, seja virtual ou presencial, estruturar as planilhas de 
dados, organizar os encontros, monitorar as atividades dos voluntários junto à coordenação.  
Voluntários- farão o contato virtual com os pacientes, monitorando o controle periodontal com ações 
virtuais para estímulo à saúde bucal, criação de conteúdo e divulgação de ações em redes sociais, 
participar de grupos de pesquisa e elaboração de produtos técnicos e científicos.  
Pós-graduação: atuar junto aos alunos de graduação e sob orientação dos professores envolvidos no 
projeto, na elaboração de produtos técnicos científicos, quando do retorno presencial acompanhamento em 
clínica. 

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2021. 

 
 

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