
 

 

 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO – BOLSA DE EXTENSÃO 

 

Projeto: Comunicação Social e Educação para saúde na atenção primária 

 

A coordenadora professora Claudia Regina Lindgren Alves faz saber que no período de 12/02/2014 a 

20/02/2014, estarão abertas as inscrições de candidatos para exame de seleção para preenchimento de 1 

(uma) vaga para bolsista de extensão do projeto “Comunicação Social e Educação para saúde na atenção 

primária”. As atividades serão desenvolvidas de março a dezembro de 2014. O estudante selecionado deverá 

envolver-se em atividades como produção de textos para homepage, redação de notícias, cobertura jornalística 

de eventos, redação de releases e atendimento à imprensa, sob supervisão da equipe de Assessoria de 

Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e em conjunto com os participantes do Projeto Pró-

Saúde/PET-Saúde III/UFMG. 

Poderão candidatar-se à bolsa os estudantes matriculados no curso de comunicação da UFMG a partir 

do quinto período e que atendam os seguintes critérios: 

- ter disponibilidade para cumprimento de 20 horas semanais nas atividades do projeto, em horário a ser 

combinado com a coordenação; 

- não receber outro tipo de bolsa acadêmica. 

No período de inscrição, os candidatos deverão enviar seu Curriculum Vitae para o e-mail 

propetsaude.ufmg@gmail.com com o assunto “candidato PBEXT 2014/comunicação”, informando nome 

completo, telefone e e-mail de contato e número de matrícula na UFMG. O recebimento da inscrição será 

confirmado também por e-mail. 

Todos os inscritos deverão comparecer à sala 123 da Faculdade de Medicina (Av. Alfredo Balena, 

190) no dia 25/02/2014 às 14:00h para a prova escrita seguida de uma entrevista individual. O tema da 

prova escrita será “A importância da extensão na formação profissional”. A nota final da seleção será a soma 

da nota do Curriculum/Histórico (10 pontos), da prova escrita (10 pontos) e da entrevista (10 pontos). O 

candidato que obtiver maior nota final será indicado para receber a bolsa de extensão e os demais serão 

indicados para as três (3) vagas de voluntários. 

O resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado até dia 26/02/2014 às 17hs no 

Mural do CENEX e no site da Faculdade de Medicina da UFMG. O candidato selecionado para a vaga de 

bolsista precisa ter conta individual no Banco do Brasil e currículo na plataforma Lattes para poder se cadastrar 

no Sistema de Fomento da Extensão até o dia 15/02/2014 

 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2014. 

 

 

Profa Claudia Regina Lindgren Alves                                                  Prof Francisco José Penna 

  Coordenadora do Projeto                                                       Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG 
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