
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO - BOLSA DE EXTENSÃO 2014  

PROJETO: “Atenção ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru”  

 

Faço saber que, no período de 13 de dezembro a 23 de dezembro de 2013, o Centro de 

Extensão da Faculdade de Medicina estará recebendo inscrições de candidatos para exame de 

seleção a 03 (três) vagas de Bolsa de Extensão para o Projeto em tela, que realiza suas 

atividades no Hospital das Clinicas/Unidade Neonatal de Cuidados Progressivos. 

Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados nos Cursos de Medicina e de 

Enfermagem, de acordo com o que segue:  

a) Alunos do 6º e 7º período do Curso de Medicina;  

b) Alunos do 5º e 6º período do Curso de Enfermagem.  

No ato da inscrição os alunos deverão apresentar os seguintes documentos:  

a) Carteira de Identidade;  

b) Comprovante de matrícula; 

c) Histórico Escolar; d) Currículo  

O Exame de seleção constará de:  

a) 1
a
 etapa - Eliminatória: Análise do Histórico Escolar e do Currículo: serão selecionados 

duas vezes o número de vagas (total de seis candidatos, de acordo com a pontuação do 

Histórico e Currículo). 

b) 2
a
 etapa - Classificatória: Prova escrita e Entrevista individual, na qual os candidatos serão 

arguidos sobre conhecimentos acerca da proposta que poderá ser consultada em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/metodo_canguru_manual_tecnico_2ed.pdf..  

As notas finais correspondem à somatória da primeira etapa com a da segunda etapa. Os 

candidatos serão classificados em ordem ecrescente de nota (maior para a menor nota) e os 

três primeiros classificados serão os candidatos selecionados para receber a bolsa de extensão.  
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Observação: para admissão no Programa, o bolsista não deverá estar recebendo nenhum 

outro tipo de bolsa acadêmica.  

 

Data da seleção e entrevista:  

Dia: 02/01/2014 - 5ª feira                                                   Horário: de 13:00 às 16:00 h  

Local: Departamento de Pediatria - 2º andar da Faculdade de Medicina - Sala 267  

Resultado: 

Dia: 03/01/2014 - 6ª feira, a partir das 09:00 horas, no CENEX – Faculdade de Medicina 

Banca Examinadora: 

Profª. Lêni Márcia Anchieta/ Profª Roberta Maia de Castro Romanelli 

 

 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2013 

 

 

  

___________________   _________________________ 

Lêni Márcia Anchieta 
Coordenadora do projeto 

Prof. Francisco José Penna 
Diretor da Faculdade de Medicina/UFMG 

 


