
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA A SELEÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA 

O PROJETO DE EXTENSÃO: AÇÃO DE EXTENSÃO DA LIGA ACADÊMICA DE ONCOLOGIA 

E HEMATOLOGIA -   ANO 2014. 

 

A coordenadora Profa. Karla Emilia de Sá Rodrigues faz saber que, no período de 03/02/2014 a 

10/02/2014, de 09 às 12horas  e 13:30 às 17 horas, na secretaria do  Cenex/Med, sala 121, 1º andar da 

Faculdade de Medicina, estarão recebendo inscrições de candidatos para 02 vagas de bolsista para o Projeto 

“Ação de Extensão da Liga Acadêmica de Oncologia e Hematologia- LAOH” para alunos do Curso de 

Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

Poderão inscrever-se: 

1.1 Alunos regularmente matriculados no curso de Graduação de Medicina e que estejam cursando do 

quinto ao oitavo períodos; 

1.2 Para se candidatar a bolsista, os alunos deverão ter disponibilidade de um ano para trabalhar no projeto e 

ter 20 horas semanais disponíveis para o projeto. 

1.3 Ao bolsista selecionado será creditada, pela PROEX, durante o tempo que estiver no Programa de Bolsas 

de Extensão, uma bolsa mensal, sem vínculo empregatício. 

1.4 Para admissão no Projeto o bolsista não poderá estar recebendo outro tipo de bolsa acadêmica. 

1.5 Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição 

- Histórico escolar (será aceito o histórico disponível na internet). 

- Curriculum vitae 

- Cópia de documento de identidade 

- Comprovante de matrícula nível de  graduação exigida referente ao período atual 

- Comprovante de experiência prévia no projeto de extensão “Registro Hospitalar de Câncer: uma estratégia 

na atenção oncológica”. 

 

 2- DA SELEÇÃO 

2.1 Serão destinadas  02 (duas) vagas ao presente processo seletivo 

2.2 A seleção constará de etapa única, composta por uma entrevista, análise do histórico escolar e do 

Curriculum vitae. 

2.3 A entrevista ocorrerá no dia 11/02/2014, às 12 horas, no Departamento de Pediatria, sala 267, 2º  andar  

da Faculdade de Medicina. 

2.4 Serão selecionados os dois candidatos que obtiverem as maiores pontuações. 

2.5 Em caso de empate será classificado o candidato que apresentar, na seguinte ordem: 

2.5.1 Estiver cursando maior período; 

2.5.2 Apresentar maior idade; 

2.5.3 Não estar participando de outra liga acadêmica. 

2.6 O resultado final do processo seletivo será afixado na porta do CENEX/MED – sala 121- 1º andar  da 

Faculdade de  Medicina no dia 12 de fevereiro de 2014,  a partir das 11: 00 horas. 

2.7 Caso haja surgimento de vagas após o processo seletivo, seja por desistência de candidatos selecionados 

ou por número insuficiente de aprovados na seleção, os critérios para seu preenchimento serão decididos 

pelos Membros Diretores da LAOH. 

 

3- DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

3.1. O bolsista selecionado deverá providenciar o cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes (site 

www.cnpq.br/), preencher corretamente seu cadastro no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão Realizar 

o seu cadastro no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão, quando selecionado e informar o número da 

conta corrente no Banco do Brasil para recebimento do valor da bolsa a ser creditado. A não inserção dos 

dados bancários por parte do bolsista acarretará na não efetivação do seu cadastro e o consequente não 

pagamento da bolsa. Ressalta-se que não será efetuado pagamento em conta poupança ou conjunta. 

3.2. Concordar com o Termo de Compromisso do Discente Bolsista, disponibilizado no Sistema de Fomento 

de Bolsas de Extensão, o qual estipula as obrigações do bolsista em 2014. 

3.4. Preencher o formulário de avaliação no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão, por ocasião do final 

de sua participação no programa ou de sua permanência até a data de 15 de outubro de 2014. 

3.5. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFMG. 

3.6. Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, 20 (vinte) horas semanais ao programa, 

cumprindo as atividades estabelecidas no plano de trabalho. 



3.7. Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, nos termos da Resolução Complementar nº 01/2010, de 

16 de março de 2010, que aprova o novo Regimento Geral da Universidade Federal de Minas Gerais. 

3.8. Participar das atividades do XVII Encontro de Extensão, apresentando trabalho como autor ou co-autor 

em 2014. 

3.9. Participar da XIII Jornada de Extensão da UFMG/2014. 

 

4- DO CANCELAMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO 

4.1. São motivos de cancelamento da(s) bolsa(s) ou substituição de bolsista(s): a conclusão do curso de 

graduação; o desempenho acadêmico insuficiente; o trancamento de matrícula; a desistência da bolsa ou do 

curso; o abandono do curso e a prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos termos da 

Resolução Complementar nº 01/2010 da UFMG, de 16 de março de 2010, garantida a ampla defesa e o 

contraditório. 

4.2. Em qualquer situação de cancelamento ou substituição e de permanência até a data de 15 de outubro de 

2014, o discente deverá preencher, no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão, o formulário de avaliação. 

 

5- DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

5.1 Os candidatos selecionados serão Membros Efetivos da Liga Acadêmica de Oncologia e Hematologia 

(LAOH), por um período de 12 (doze) meses, devendo cumprir com todos os preceitos estabelecidos pelo 

Estatuto da mesma. 

5.2 O candidato selecionado deverá dispor de 20 (vinte) horas semanais para realização das atividades da 

liga, sendo elas: 

5.2.1 Atividades de Ensino: 

- Participação nas Reuniões 

- Atividades práticas ambulatoriais desenvolvidas junto aos Serviços de Oncologia Clínica, Oncologia 

Pediátrica, Hematologia de Adultos e Crianças sob a supervisão dos preceptores das especialidades 

relacionadas. 

5.2.2 Atividades de Pesquisa: 

- Participação nas atividades de projetos de pesquisa em que a LAOH estiver envolvida; 

5.2.3 Atividades de Extensão: 

- Participação nas atividades do projeto de extensão “Registro Hospitalar de Câncer: uma estratégia na 

atenção oncológica”. 

- Elaboração de cursos voltados à comunidade e aos profissionais ligados a área da saúde. 

-Promoção de encontros científicos e eventos direcionados à população para divulgação de informações 

relativas ao câncer e afins. 

 

6- DISPOSIÇÕES FINAIS 

A data de início das atividades para os candidatos aprovados será divulgada posteriormente ao 

resultado final deste processo seletivo. A Diretoria da LAOH se responsabilizará pelo contato com os 

candidatos aprovados. 

 

 

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2014. 

 

 

 

 

 

Profª. Karla Emilia de Sá Rodrigues 
Coordenadora do projeto 

Prof. Francisco José Penna 

Diretor da Faculdade de Medicina/UFMG 

 

  

 


