
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS EXTENSÃO 
 

A coordenadora do PROJETO Ambulatório de Atendimento ao Recém-Nascido de Risco – 
ACRIAR Profa. Maria Cândida Ferrarez Bouzada Viana faz saber que, no período de 26 de 
fevereiro a 9 de março de 2015, de 09 às 12 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 de extensão.  
1) Da inscrição: Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no curso de Graduação 
de Medicina e que estejam cursando o sexto, sétimo ou oitavo período; 
- Para se candidatar a bolsista, todos os alunos deverão ter disponibilidade de um ano para trabalhar 
no projeto, ter 20 h semanais disponíveis para o projeto (incluindo as quartas-feiras das 13 às 18h 
livres).  
- Ao bolsista selecionado será creditada, pela PROEX, durante o tempo que estiver no Programa de 
Bolsas de Extensão, uma bolsa mensal, sem vínculo empregatício. 
- Para admissão no Programa o bolsista não poderá estar recebendo outro tipo de bolsa acadêmica. 
- Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição: Carteira de Identidade. Histórico escolar 
e Curriculum vitae. 

 
2 - Exame de seleção:  
a) Análise do Histórico Escolar e do Curriculum vitae.  
b) Entrevista individual (disponibilidade e conhecimentos acerca de Ambulatório de Follow up: 
http://www.sbp.com.br/pdfs/Seguimento_prematuro_ok.pdf) 
- Data da seleção e entrevista:  
Dia: 10/03/2015 - 3ª feira Horário: de 11:00h  
Local: Departamento de Pediatria 2º andar da Faculdade de Medicina – Sala 267  
- Resultado: Dia 11/03/2015, 4ª feira, a partir das 09:00 horas, no CENEX – Faculdade de 
Medicina 
- Banca Examinadora: Profa. Dra. Maria Cândida Ferrarez Bouzada Viana/Profa. Dra.. Marcia 
Gomes Penido Machado 
 
 
Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2015 
 
 
        ______________________________   __________________________ 

Profª. Maria Cândida F. B. Viana 
Coordenadora do projeto 

Prof. Tarcizo Afonso Nunes 
Diretor da Faculdade de Medicina/UFMG 
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