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

CHAMADA 030/2021
Seleção de 12 voluntários, 01 (um) Bolsista PBEXT, 02 Bolsistas Democratizar para o
Projeto de Extensão TRANSODONTO: SAÚDE BUCAL TAMBÉM É DIREITO!
Coordenadora: Profa. Andreia Maria Araújo Drummond.
Período de inscrição: 10/03/2021 a 18/03/2021 no CENEX FAO/UFMG, por meio do formulário de
inscrição, disponível AQUI.
Documentação: Histórico Escolar da graduação + Nota Semestral Global – NSG + Currículo Lattes (só
vamos considerar a documentação enviada neste processo de inscrição) + Vídeo do interessado, de até 2
minutos, com sua identificação, período e curso, porque deseja participar do projeto, o que pode contribuir
com a equipe. Enviar os documentos, vídeo ou link para o e-mail: seleção.transodonto.ufmg@gmail.com
Dia e horário de funcionamento: Quarta-feira, turno noite, das 19:00 às 21:00 horas (formato remoto Microsoft Teams), Faculdade de Odontologia da UFMG e ONG Transvest (Centro de Referência da
Juventude, Praça da Estação, Centro, Belo Horizonte).
Nº de vagas/perfil:
 12 vagas para voluntários, estudantes de graduação de qualquer curso da UFMG;
 01 vaga para bolsista PBEXT, para estudantes de graduação da Odontologia UFMG;
 02 vagas para estudantes de graduação de qualquer curso da UFMG, com as seguintes
características: discentes de graduação mães com criança em idade escolar, estudantes travestis
e transexuais, estudantes com deficiência, discentes que ingressaram na UFMG pelo sistema de
cotas e discentes classificados socioeconomicamente no nível I, II ou III pela FUMP*. (*neste
último caso enviar na inscrição comprovante de classificação socioeconômica nível I,II ou III pela
FUMP e/ou de ingresso na UFMG pelo sistema de cotas.)
Forma de seleção:






Análise de Histórico escolar e NSG e do Currículo Lates;
Entrevista escrita;
Entrevista oral;
Avaliação do vídeo;
Pré-seleção inicial pela avaliação de currículo, entrevista/escrita e vídeo. Caso necessário, no
segundo momento a seleção será via entrevista oral. A seleção será toda realizada pela plataforma
Microsoft Teams.

Data da seleção: 19/03/2021, às 14:30 pela plataforma Microsoft Teams.
Data da divulgação do resultado: 20/03/2021.
Período de atuação no Projeto: março/2021 a fevereiro/2022.
Valor das bolsas: PBEXT – R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Democratizar – R$ 500,00 (quinhentos reais).
Belo Horizonte, 10 de março de 2021.

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

