
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO – BOLSA DE EXTENSÃO 

 

 

 

Programa: OBSERVAPED – Observatório de Saúde da Criança e do Adolescente 

 

 

A Coordenadora Prof. Claudia Regina Lindgren Alves faz saber que no período de 15/02/2016 

a 26/02/2016, estarão abertas as inscrições de candidatos para exame de seleção para 

preenchimento de 2 (duas) vagas para bolsista de extensão e 6 (seis) vagas para voluntários no 

programa “OBSERVAPED - Observatório de Saúde da Criança e do Adolescente”. As atividades 

serão desenvolvidas de março de 2016 a fevereiro de 2017. Os estudantes selecionados deverão 

desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, educação para a saúde e 

educação permanente de acordo com as necessidades de saúde da população infanto-juvenil e 

monitorar os indicadores de saúde abordados nos diversos eixos temáticos do programa e participar 

da divulgação das informações no site do programa (www.medicina.ufmg/observaped). 

Poderão candidatar-se às vagas os estudantes matriculados no curso de medicina, 

fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem e nutrição da UFMG a partir 

do quinto período de seus respectivos cursos e que atendam os seguintes critérios: 

- ter disponibilidade para cumprimento de 20 horas semanais nas atividades do programa.  

- ter disponibilidade para participar das atividades definidas pelo eixo temático em que forem atuar. 

- não receber outro tipo de bolsa acadêmica (apenas para os candidatos à bolsa de extensão). 

No período de inscrição, os candidatos deverão enviar seu Curriculum Lattes e Histórico 

Escolar para o e-mail pedfm@medicina.ufmg.br com o assunto “candidato PBEXT 

2016/observaped”. No corpo do email informar nome completo, telefone e número de matrícula na 

UFMG. 

Todos os inscritos deverão comparecer à sala 267 da Faculdade de Medicina (Av. Alfredo 

Balena, 190) no dia 29/02/2016 às 16:00h para a prova escrita seguida de uma entrevista. 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). Os candidatos que obtiverem as maiores notas finais serão indicados para 

receber as bolsas de extensão e os demais serão indicados para as 6(seis) vagas de voluntários. 

 



 

 

 

 

 

 

 

O resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado até dia 01/03/2016 às 

17hs no Mural do CENEX e no site da Faculdade de Medicina da UFMG. Os candidatos 

selecionados para a vaga de bolsista precisam ter conta individual no Banco do Brasil para poder se 

cadastrar no Sistema de Fomento da Extensão até o dia 10/03/2016. Ressalta-se que não será 

efetuado pagamento de bolsas em conta poupança ou conjunta e que o candidato deve estar ciente 

das atribuições do bolsista de extensão (disponíveis no site da PROEX-UFMG) 

 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

Profa. Claudia Regina Lindgren Alves 

Coordenadora do Projeto 


