
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE EXTENSÃO DO PROGRAMA OBSERVATÓRIO DA 
SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – OBSERVAPED 

 
No período de 27/01/2014 a 05/02/2014 estarão abertas as inscrições de candidatos a 02 (duas) bolsas de extensão na 

modalidade PBEXT, para atuação no Programa OBSERVATÓRIO DA 
SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE no ano de 2014. 
Das Inscrições e Seleção:  
1) As inscrições serão efetuadas de 09 às 16 horas, na Secretaria do Departamento de Pediatria, sala 267, no segundo 

andar da Faculdade de Medicina. 
2) Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no 7º, 8º e 9º período do Curso de Graduação em Medicina da 
UFMG.  
3) No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Curriculum vitae 
b) Histórico Escolar (será aceito o histórico disponível na internet) 
c) Texto com exposição dos motivos que levam o aluno a pleitear sua participação neste programa (No máximo uma 
lauda digitada em fonte Arial 12, espaço entre linhas 1,5). Neste documento deverão constar identificação e assinatura 
do candidato. 

4) O exame de seleção constará de:  
a) 1a etapa - Eliminatória: Análise do Histórico Escolar, do currículo e do texto apresentado pelo aluno. 
Serão selecionados para a segunda etapa (entrevista) até oito candidatos (quatro vezes o número de vagas), de acordo 
com a avaliação do histórico escolar, do currículo e do texto. 
A lista dos candidatos selecionados para a entrevista estará afixada no quadro de avisos do Departamento de 
Pediatria – sala 267 – 2º andar da Faculdade de Medicina, no dia 07 de fevereiro de 2014 (sexta-feira), a partir das 11 
horas. 
 
b) 2a etapa - Classificatória: Entrevista. 

A entrevista será realizada no dia 10/02/2014 - 2ª feira - Horário: de 11:30 hs 
Local: Departamento de Pediatria – sala 267 – 2º andar da Faculdade de Medicina. Todos os candidatos convocados 
para a entrevista deverão estar presentes neste local às 11:30 horas. 

 
Da aprovação:  
Os candidatos aprovados deverão entregar cópia dos seguintes documentos:  
1) Comprovante de matrícula 2014/1° semestre  
2) O número de conta corrente bancária do Banco do Brasil, da qual o bolsista seja o único titular.  
3) Aos bolsistas selecionados será creditada, pela PROEX, durante o tempo que estiverem no Programa de Bolsas de 
Extensão, uma bolsa mensal, sem vínculo empregatício, por um período de dez meses.  
4)  Os bolsistas deverão realizar o seu cadastro no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão, quando selecionados.  
5)  A jornada de trabalho do bolsista será de 20 horas semanais, em horário a ser combinado com a coordenação. 
6)  Para admissão no Programa o bolsista não poderá estar recebendo outro tipo de bolsa acadêmica. 
 
O resultado final será divulgado no dia 10/02/2014, a partir das 16 horas, no quadro de avisos do Departamento de 
Pediatria – sala 267 – 2º andar da Faculdade de Medicina. 
 
Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2014. 
 
Professora Benigna Maria de Oliveira 
Coordenadora do Programa 


