
EDITAL N0 1 DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE 
EXTENSÃO DO PROJETO “CENTRO DE ATENDIMENTO 

AOS VIAJANTES” 
ANO 2014 

 
Belo Horizonte, 15 de Janeiro de 2014 

 
No período de 15 a 31 de janeiro de 2014 estarão abertas as inscrições de 
candidatos a 1 (uma) bolsa de extensão na modalidade PBEXT para atuação 
no projeto “Centro de Atendimento aos Viajantes”. 
 
DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO: 
 
REQUISITOS BÁSICOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO: 
 

1) As inscrições serão efetuadas através de envio do Curriculum Vitae 
completo (dados pessoais, telefones de contatos e e-mails utilizados) 
para o endereço eletrônico viajanteufmg@gmail.com; 
 

2) Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no curso de 
graduação em Medicina da UFMG; 
 

 
3) O processo de seleção compreenderá:  

 
3.1 Análise de Curriculum Vitae; 
3.2 Análise de Histórico Escolar; 
3.3 Entrevista, apenas para os currículos selecionados em data, horário e   
local a ser informado por e-mail; 
3.4 A preferência será dada a alunos que já participem do projeto “Centro de   
Atendimento aos Viajantes” como voluntários; 

 
    5) Resultado geral: até o dia 02/02/2014, através de e-mail.  
 
DA APROVAÇÃO: 
 
1) O candidato aprovado deverá apresentar cópia dos seguintes documentos: 

 
1.1) Carteira de Identidade e CPF (originais);  
1.2) Comprovante de matricula (original);  
1.3) Possuir o e-mail institucional: Minha UFMG (Grude).  
1.4) Conta corrente no Banco do Brasil.  

 
2) O candidato selecionado, que ainda não possua, deverá providenciar a 
abertura de Conta Corrente no Banco do Brasil  através da qual será 



efetuado o pagamento mensal de sua bolsa. Ressalta-se que não será 
efetuado pagamento em conta poupança ou conjunta. 
 
3) Ao bolsista selecionado será creditada, pela PROEX, durante o tempo que 
estiver no Programa de Bolsas de Extensão, uma bolsa mensal, sem vínculo 
empregatício, por um período de 10 meses. 
 
 
DAS ATIVIDADES E OBRIGAÇÕES: 
 
1) Elaboração de materiais informativos; 
2) Participação na criação e atualização do site; 
3) Atendimento semanal supervisionado aos viajantes (Terça-feira, 18h); 
4) Alimentação de banco de dados relativo aos atendimentos dos viajantes; 
5) Participação em projetos de pesquisa. 
6) Jornada de 20 horas semanais, a qual inclui elaboração de material prévio 
com orientações necessárias ao atendimento dos viajantes de acordo com seu 
destino; preparação e apresentação de seminários com temas relacionados à 
Medicina do Viajante;  atendimento semanal no ambulatório Orestes Diniz dos 
viajantes previamente agendados e atendimento a grupos segundo demanda;   
7) Para admissão no Projeto ou Programa o bolsista não poderá estar 
recebendo outro tipo de bolsa acadêmica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marise Oliveira Fonseca 
Professora Associada do Departamento de Clínica Médica 

Coordenadora do Centro de Atendimento aos Viajantes 
 

 


