
Prorrogação do Edital de N° 02 para Seleção de Aluno Voluntário do Projeto de Extensão 

“Ambulatório de referência em cardiopatias congênitas em adolescentes e adultos”  

Ano 2014 

A coordenadora do Projeto de Extensão“Ambulatório de referência em cardiopatias 

congênitas em  adolescentes e adultos”, Profa. Margarida Maria da Costa Smith Maia, faz 

saber que as inscrições de candidatos para o preenchimento e 01(uma) vaga para alunos 

voluntários do projeto, foram prorrogadas e poderão ser realizadas no período de 26/12/2014 

até 08/02/2015 – 45 (quarenta e cinco dias) dias corridos. 

1) Dos requisitos para inscrição: 

           Podem candidatar-se os alunos matriculados no curso de graduação de Medicina da       

           UFMG, que estejam cursando a partir do quinto período e tenham disponibilidade       

           para freqüentar o ambulatório Bias Fortes todas as terças-feiras no período da     

           manhã. 
 

2) Do período e Local de inscrição: 

As inscrições serão efetuadas no período de 26/12/2014 até 08/02/2015, através de 

envio do Curriculum Vitae completo (dados pessoais, telefones de contatos e e-mails 

utilizados) e Histórico Escolar para o endereço eletrônico: margamaia@uol.com.br  

 
3) Da seleção: 

 Avaliação escrita - redação 

 Análise de Curriculum Vitae   

 Análise de Histórico Escolar  

 Entrevista, apenas para os currículos selecionados em data, horário e local a serem 

informados por e-mail. 
 

4) Do resultado da Seleção: 

      Resultado geral será divulgado após entrevista no Mural do CENEX/MED, em       

      frente  sala 121, no primeiro andar da faculdade de Medicina, em data a ser   

      confirmada durante entrevista, e por e-mail do candidato. 

 
5) Da disponibilidade e período de atividades do voluntário: 

O aluno selecionado deverá ter disponibilidade de 20 horas semanais para atividades 

do projeto, pelo período de 10 meses, a partir de março 2015 a dezembro 2015. É 

imprescindível, que o aluno tenha disponibilidade para frequentar o ambulatório todas 

as terças-feiras, no período da manhã de 08:00 às 11:00 horas, 3° andar do 

Ambulatório Bias Fortes. O aluno selecionado deve providenciar o preenchimento o 

termo de adesão do aluno voluntário envolvido em atividades de extensão, disponível 

no link: HTTP://www.ufmg.br/proex/arquivos/termoadesaoalunovoluntario.pdf. 

           Belo Horizonte  26 de dezembro 2014 

            Profa. Margarida Maria da Costa Smith Maia 

Coordenadora do  projeto de Extensão “Ambulatório de referência em cardiopatias congênitas 

em adolescentes e adultos”  


