
ERRATA

Edital 05/2022

Onde se lê:
3.5. Perfil do candidato:
1)  Ser  aluno(a)  de  graduação  do  curso  de  Odontologia  da  FAO  UFMG  e  já  ter  cursado  a
disciplina para qual pretende atuar como monitor. 2) Para as disciplinas clínicas presenciais será
necessário ter realizado previamente o Curso de Biossegurança da CoBio FAO UFMG; bem como o
aluno deverá providenciar  o  seu próprio  EPI.  3)  Os monitores bolsitas selecionados,  além de
atuarem nas clínicas de Odontopediatria da FAO UFMG, poderão ser solicitados para atuar em pelo
menos um turno (manhã, tarde ou noite) na Central de Processamento Radiográfico Digital da FAO
UFMG. 4) Para atuação como monitor bolsista na disciplina OPO017 - Atenção Integral à Criança II o
aluno(a) deverá ter disponibilidade de horário nas quintas-feiras no período da tarde a iniciar a
partir de 27/10/2022. 5) Para atuação como monitor voluntário na disciplina OPO014 - Prevenção à
Cárie Dentária e aos Problemas de Oclusão o aluno(a) deverá ter disponibilidade em pelo menos
um dos seguintes horários: sextas-feiras manhã e/ou sextas-feiras tarde com início imediato após a
divulgação do resultado do edital.  

8.7. Outras instruções relevantes para o Órgão Acadêmico responsável pela bolsa:
Comissão Examinadora: a) Profa. Izabela Barbosa Fernandes (Presidente), b) Profa. Cristiane Meira
Assunção, c) Profa. Joana Ramos Jorge, d) Profa. Raquel Gonçalves Vieira de Andrade (Suplente).

Leia-se:
3.5. Perfil do candidato:
1)  Ser  aluno(a)  de  graduação  do  curso  de  Odontologia  da  FAO  UFMG  e  já  ter  cursado  a
disciplina para qual pretende atuar como monitor. 2) Para as disciplinas clínicas presenciais será
necessário ter realizado previamente o Curso de Biossegurança da CoBio FAO UFMG; bem como o
aluno deverá providenciar  o  seu próprio  EPI.  3)  Os monitores bolsitas selecionados,  além de
atuarem nas clínicas de Odontopediatria da FAO UFMG, poderão ser solicitados para atuar em pelo
menos um turno (manhã, tarde ou noite) na Central de Processamento Radiográfico Digital da FAO
UFMG. 4) Para atuação como monitor bolsista ou voluntário na disciplina OPO017 - Atenção Integral
à Criança II o aluno(a) deverá ter disponibilidade de horário nas quartas-feiras de manhã a iniciar a
partir  de 27/10/2022 e/ou nas quintas-feiras no período da tarde com início imediato após a
divulgação do resultado do edital.  5) Para atuação como monitor voluntário na disciplina OPO014 -
Prevenção à Cárie Dentária e aos Problemas de Oclusão o aluno(a) deverá ter disponibilidade em
pelo menos um dos seguintes horários: sextas-feiras manhã e/ou sextas-feiras tarde com início
imediato após a divulgação do resultado do edital.  

8.7. Outras instruções relevantes para o Órgão Acadêmico responsável pela bolsa:
Comissão Examinadora: a) Profa. Izabela Barbosa Fernandes (Presidente), b) Profa. Cristiane Meira
Assunção, c) Profa. Joana Ramos Jorge, d) Profa. Raquel Gonçalves Vieira de Andrade (Suplente). 



Belo Horizonte, 21 de setembro de 2022.
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