
 
EDITAL N° 1 DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO DO 

ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS 

VIDEOCONFERÊNCIAS E  DAS TELECONSULTORIAS 

REALIZADAS NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG 

DENTRO DO PROJETO NACIONAL DE TELESSAÚDE NO ANO 

DE 2015 

 
No período de 21 de janeiro de 2015 até 29 de janeiro de 2015 – 8 dias corridos - estarão abertas as 

inscrições de candidatos a UMA bolsa de extensão na modalidade (PBEXT)  para atuação no 

projeto : " Acompanhamento, análise e avaliação das videoconferências e  das teleconsultorias 

realizadas na faculdade de medicina da UFMG dentro do projeto nacional de telessaúde no ano de 

2015", com carga horária de 20 horas/semanais.  

 

Poderão concorrer estudantes que estejam matriculados e cursando Medicina na UFMG do 7o 

período em diante, e que tenham disponibilidade de cumprir a carga horária até fevereiro de 2016. 

 

No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar pessoalmente o Histórico Escolar original e 

atualizado (emitido pelo CEGRAD) e Curriculum Vitae, de preferência o lattes, na secretaria do 

Centro de Tecnologia em Saúde, com a secretária Emídia, na sala 613 da Faculdade de Medicina. 

O(a) bolsista ficará responsável por acompanhar,  auxiliar, avaliar, montar banco de dados, 

elaboração de atividades relacionadas às Teleconsultorias do Telemedicina e das Videconferências 

da Telemedicina,  dentre outras atividades detalhadas no projeto (que deve ser consultado na 

secretaria do Centro de Tecnologia em Saúde, com a secretária Emídia, na sala 613 da Faculdade de 

Medicina). Dentre os critérios de seleção a serem considerados, destacamos: experiência em 

telemedicina, participação em projeto relacionado à telemedicina, participação em publicação 

científica relacionado à telemedicina.  

O exame de seleção compreenderá duas etapas: 

 

1ª Etapa eliminatória: Análise do Histórico Escolar- valor 20 pontos; prova teórica de múltipla 

escolha - valor 80 pontos a ser realizada no dia 02/02/2015, segunda-feira, 13 horas, no auditório do 

CETES (sala 614) da Faculdade de Medicina. A nota mínima para aprovação será de 60 pontos, 

sendo aprovados no máximo 20 alunos para a 2ª etapa. Em caso de empate, o primeiro critério de 

desempate será a nota na prova escrita e, a seguir, a nota do Histórico. Permanecendo o empate será 

considerado aprovado o candidato mais velho. 

 

2ª Etapa: Entrevista com análise do Currículo, valor 100 pontos, data: 04/02/2015, quarta-feira, na 

sala de reuniões (sala 614) do CETES, à partir de 13:30horas. Todos os alunos selecionados para a 

2ª etapa deverão estar presentes no CETES às 13:30 horas. A nota final será a média das notas da 1ª 

e da 2ª etapa. A validade da seleção será de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de divulgação 

dos resultados. Não haverá revisão de provas e haverá a concessão de uma bolsa (PBEXT), durante 

o período de 12 meses (1o de março de 2015 à 28 de fevereiro de 2016). O início das atividades está 

previsto para 01/03/2015. Os temas para estudo para a prova teórica estão abaixo descritos e 

referem-se à telemedicina: 

1) Importância da Telemedicina na atenção básica de saúde 

2) Videconferências 

3) Teleconsultorias 

 

 

 



 

 

 

Dentre outras atividades e  obrigações (que devem ser consultadas na íntegra do edital, na secretaria 

do CETES, sala 613 da Faculdade de Medicina, com a secretaria Emídia) destaca-se: 

Das atribuições do bolsista 

- Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFMG e não ser beneficiário  

de qualquer outro tipo de bolsa paga por programas oficiais.  

- Providenciar o cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes (site www.cnpq.br/). 

- Preencher corretamente o seu cadastro no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão e  

aguardar a sua vinculação no Sistema pelo orientador.  

- Retornar ao Sistema de Fomento, após o orientador vincula-lo à bolsa no sistema, para  

informar o número do RG, o endereço eletrônico de seu currículo  Lattes e o número de sua  

conta corrente no Banco do Brasil para recebimento da bolsa a ser creditada.  

- 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  

2015.  

- Preencher o formulário de avaliação no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão, por  

ocasião do final de sua participação no programa/projeto ou em data definida pelo orientador.  

- Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, 20 (vinte) horas semanais ao  

programa/projeto, cumprindo as atividades estabelecidas no plano de atividades.  

- Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, nos termos da Resolução Complementar  

nº 03/2012 do Conselho Universitário da UFMG, de 27de novembro de 2012.  

- Participar das atividades do XVIII Encontro de Extensão, apresentando trabalho como  

autor ou coautor em 2015.  

- Participar da XIV Jornada de Extensão da UFMG/2015. 

          .os candidatos selecionados, que ainda não possuam, deverão providenciar a abertura de 

conta corrente no Banco do Brasil  através da qual será efetuado o pagamento mensal de sua 

bolsa, e apresentar na sala 603 da Faculdade de Medicina, documentos constando o número de 

conta corrente bancária do Banco do Brasil, da qual o bolsista seja o único titular.  Ressalta-se 

que não será efetuado pagamento em conta poupança ou conjunta. 

         . para admissão no Projeto ou Programa o bolsista não poderá estar recebendo outro 

tipo de bolsa acadêmica. 

 

 

 

 
Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2015 

 

Gustavo Cancela e Penna 

Coordenador das Videconferências do Núcleo de Telessaúde da FM/UFMG 

Teleconsultor de Endocrinologia do Núcleo de Telessaúde da FM/UFMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


