
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
CENEX - CENTRO DE EXTENSÃO

CHAMADA CENEX Nº 46/2022

SELEÇÃO DE 03 (três) VOLUNTÁRIOS DE PÓS GRADUAÇÃO
PARA O PROJETO DE EXTENSÃO TAL MÃE, TAL FILHO –

PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA GESTANTES

Coordenadora: Profa. Lívia Guimarães Zina

Período de inscrição: De 24/04/22 a 29/04/22 até 12:00h no CENEX FO/UFMG, por meio do

Formulário de Inscrição disponível AQUI.

Documentação: Currículo lattes

Dias e horários de funcionamento: As atividades do projeto serão desenvolvidas às segundas-feiras, no

período da manhã. Serão contabilizadas 4 horas semanais para alunos voluntários. Em função da pandemia de

COVID-19 e da Resolução CEPE/UFMG nº06/2020 de 10 de setembro de 2020, as atividades presenciais foram

substituídas, temporariamente e em caráter excepcional, por atividades remotas durante o período de pandemia.

Com o retorno presencial das atividades na UFMG, o projeto adotará para este semestre o funcionamento

híbrido, com encontros remotos, e quando necessário, encontros presenciais. O funcionamento remoto é

mediado por tecnologias digitais de informação e comunicação, que possibilita a interação entre participantes,

comunidades ou grupos envolvidos.

Nº de vagas ofertadas: 03 vagas que deverão ser preenchidas por aluno regularmente matriculado em

cursos de pós-graduação em Odontologia ou outros cursos da área da saúde, nível pós-graduação, que tenha

interesse na temática “Pré-natal odontológico”.

Forma de seleção: Currículo lattes + Entrevista oral

Data/Hora/Plataforma de Seleção: As entrevistas serão realizadas no dia 02/05/22, a partir das 11:00h na

Plataforma Microsoft Teams, Equipe PROJETO TAL MÃE, TAL FILHO. Será enviado para os alunos, por e-mail,

no dia 29/04, o link para as entrevistas online. Os alunos deverão entrar no link da entrevista às 11:00h e

https://forms.gle/sJpVq8fwTepU7upJ8


aguardarem serem chamados. A ordem de entrevistas respeitará a ordem de inscrição dos candidatos.

Data da divulgação do resultado: 03/05/2022

Data de atuação no Projeto: maio/2022 a dezembro/2022
Informações Adicionais: Maiores informações sobre o projeto poderão ser acessadas no link abaixo e

nas redes sociais do projeto: https://sistemas.ufmg.br/siex/PrepararProjeto.do?id=78619 e

@projetotalmaetalfilho (Facebook e Instagram)

Belo Horizonte, 21 de abril de 2022.

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


