
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Faculdade de Odontologia
CENEX - Centro de Extensão

CHAMADA 05/2022
Seleção de 10 (dez) voluntários da graduação e 01 (um) bolsista para o Projeto de Extensão:

“ESCOLAS SAUDÁVEIS”

Coordenadora: Profa. Viviane Elisângela Gomes

Período de inscrição: 10/02/2022 a 20/02/2022 no CENEX FAO/UFMG, por meio do formulário de inscrição,
disponível AQUI.

Documentação: Histórico escolar, Rendimento semestral global - RSG, Documento comprobatório de que
o estudante é sujeito das políticas de ações afirmativas (classificação socioeconômica no nível I, II ou III
pela Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP) e/ou ingresso na UFMG pelo sistema de cotas) -
Documento obrigatório APENAS para quem for concorrer a bolsa

Dia e horário de funcionamento: A atuação do bolsista será de 20 horas semanais e do voluntário de 4
horas semanais, sendo um turno (4 horas) por semana para as atividades do projeto. A execução das
atividades práticas do projeto tem horário flexível de acordo com os horários dos professores, discentes e os
cronogramas das escolas.

Nº de vagas/perfil: 1 (uma) vaga para bolsista, que deverá ser preenchida por estudante sujeito das políticas
de ações afirmativas do 3º ao 9º período que tenha interesse na temática “Escolas Promotoras de Saúde”,
tenha cursado a FAO 014 e atuado no projeto Escolas Saudáveis por pelo menos um semestre; e 10 (dez)
vagas para voluntários sendo que 7 (sete) vagas deverão ser preenchidas por estudantes do 2º ao 7º período
e 3 (três) vagas deverão ser preenchidas por estudantes do 8º ao 9º período.

Forma de seleção: Análise de histórico e RSG, Entrevista/oral, Avaliação escrita. O questionário digital
deverá ser respondido até às 22h do dia 20/02/22

Data/Hora/Plataforma de Seleção: As entrevistas serão realizadas no dia 22/02/22, a partir das 13h na
Plataforma Microsoft Teams®, Canal Escolas Saudáveis.

Data da divulgação do resultado: 25/02/2022

Período de atuação no Projeto: março/2022 a fevereiro/2023

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2022.

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb4WChP2ESSOMDihozZoc7aNrQSCfRmVevd3_gBNU0u32yWw/viewform?usp=pp_url

