
EDITAL DE SELEÇÃO MONITORIA VOLUNTÁRIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA SOCIAL E PREVENTIVA DA FAO UFMG 

 
 

EDITAL NO 02/2020 
 

 
1 – Informações Gerais: 
 
1.1 A Chefia do Departamento de Odontologia Social e Preventiva faz saber que, no período de 

04/12/2020 a 11/12/2020, até às 16:00 horas (horário de Brasília) serão realizadas as inscrições de 
candidatos para o exame de seleção para 20 vagas para Monitoria Voluntária de Pós-Graduação para 
as disciplinas: 

 
Disciplina Disciplina de 

Graduação ou Pós-
graduação  

Coordenador Número de monitores 
Horário 

OSP 040 Ciências 
Sociais Articuladas 

Graduação  
(1º período) 

Núbia Moura 1 (TERÇA-FEIRA: 08:00-12:00) 
1 (TERÇA-FEIRA: 14:00-18:00) 

OSP 023 
Epidemiologia e 
Bioestatística 

Graduação 
(2º. período) 

Fabiana Vargas 
Ferreira 

1 (QUARTA-FEIRA: 14:00–18:00) 
1 (SEXTA-FEIRA: 8:00-12:00) 

OSP 024 
Integralidade do 
Cuidado 

Graduação 
(5º período) 

Núbia Moura 1 (QUARTA-FEIRA: 10:00-12:00) 

FAO 023 Trabalho de 
Conclusão de Curso II 

Graduação 
(6º período) 

Raquel Ferreira 2 (TERÇA-FEIRA: 14:00–15:00  
2 (QUINTA-FEIRA: 14:00-15:00) 

OSP 025 Estágio em 
Ações Coletivas II 

Graduação 
(8º período) 

Fabiana Vargas 
Ferreira 

1 (TERÇA-FEIRA: 8:00-12:00 ou 
QUARTA-FEIRA: 8:00-12:00) 

OSP 027 Estágio em 
Ações Coletivas III 

Graduação 
(10º período) 

Rafaela da Silveira 
Pinto 

1 (SEGUNDA-FEIRA: 14:00–18:00) 
1 (TERÇA-FEIRA: 14:00-18:00) 

FAO 014 Programa de 
Extensão IV, 
Formação de 
Promotores de Saúde 

Graduação 
(optativa) 

Viviane Elisângela 
Gomes 

1 (TERÇA-FEIRA 18:00–22:00) 

OSP 012 e OSP 021 
Cuidados em Saúde 
Bucal para Gestantes 

Graduação 
(optativa) 

Lívia Zina 1 (SEXTA-FEIRA: 8:00–12:00) 

OSP 012- T2 
Odontologia para 
crianças e adolescentes 
com deficiência 

Graduação 
(optativa) 

Ana Cristina  3 (QUARTA-FEIRA: 14:00-16:00) 

Métodos de 
Investigação em 
Saúde Coletiva 

Pós-graduação Raquel Conceição 
Ferreira 

3 (SEXTA-FEIRA: 14:00–18:00) 

 
2 Dos Requistos das Inscrições 
 
2.1 Poderão inscrever-se voluntários que estejam matriculados no curso de Pós-Graduação de Odontologia 
da UFMG e que possuam conhecimentos e habilidades adequadas para o bom exercício do plano de trabalho 
previsto nas disciplinas, especialmente aqueles necessários para a oferta do Ensino Remoto Emergencial 
(ERE). 
 
2.2 As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet, via e-mail, preenchendo o formulário de 
inscrição disponível na página do Departamento de Odontologia Social e Preventiva, 
https://www.odonto.ufmg.br/osp/.  



2.3 O candidato deverá enviar, via e-mail, para o endereço odonto.selecaoosp@gmail.com, o formulário de 
inscrição e os documentos digitalizados solicitados no item 2.4. 
2.4 Documentos exigidos: 
 a) Carteira de Identidade e CPF. 
 b) Curriculum vitae, no formato Lattes (acesso pelo endereço http://lattes.cnpq.br/ - menu Acesso 
direto – Currículo Lattes); 
 c) Declaração do orientador formalizando a anuência ao plano de trabalho e à participação do pós-
graduando no Programa de Monitoria; 
2.5 O Departamento de Odontologia Social e Preventiva da UFMG não se responsabilizará por inscrição não 
recebida por motivos de natureza técnica associados a computadores, a falhas de comunicação, a 
congestionamento de linhas de comunicação e por quaisquer outros motivos de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados para consolidação da inscrição. 
2.6 A transmissão do e-mail com o formulário e documentos solicitados neste Edital deverá ser finalizada, 
impreterivelmente, até às 16:00 horas (horário de Brasília) do dia 11 de dezembro de 2020. 
2.7 As inscrições recebidas serão conferidas pela Comissão de Seleção, que retornará ao candidato, por 
meio do e-mail odonto.selecaoosp@gmail.com, confirmando sua inscrição, horário e link para a seleção. 
Não será permitido o acréscimo ou a alteração de documentação após o encerramento das inscrições para o 
Processo Seletivo. 
 
3 Da Comissão Examinadora 
 
3.1 A Banca Examinadora será indicada pelo Departamento de Odontologia Social e Preventiva e será 
composta por, no mínimo, três professores. 
 
4 Do Processo Seletivo 
 
4.1 O exame de seleção será realizado no dia 14/12/2020, a partir das 15:00 horas, por meio de Plataforma 
Virtual, em horário a ser estabelecido pela banca examinadora e divulgados pela mesma previamente.  
4.2 O candidato se responsabilizará por garantir conexão com a internet com velocidade compatível para 
emissão de som e imagem em tempo real. 
4.3 Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas. 
 
5 Do Resultado Final 
 
5.1 O resultado final, com as notas atribuídas será divulgado no dia 16/12/2020, na página do Departamento 
de Odontologia Social e Preventiva, no endereço: https://www.odonto.ufmg.br/osp/. 
5.2 O edital terá validade até 31 de março, contados a partir da data da divulgação do resultado da seleção. 
5.3 A monitoria voluntária não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista 
previdenciária ou afim.  
5.4 A monitoria voluntária terá vigência de 16/01/2020 a 31/03/2021. 
 

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2020. 
 

 
 

Professora Andréa Clemente Palmier 
Chefe do Departamento de Odontologia Social e Preventiva 

 
 

Comissão de seleção 
Profa. Gabriela de Almeida Lamarca  
Profa. Fabiana Vargas Ferreira 
Profa. Janice Simpson de Paula 
 


