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EDITAL N°01/2013 DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE 

EXTENSÃO DO PROGRAMA OBSERVATÓRIO DE 
METABOLISMO E NUTRIÇÃO – OMENU 

  
 
No período de 03/01/2014 a 10/01/2014 estarão abertas as inscrições de candidatos a 02 
(duas) bolsas de extensão na modalidade PBEXT, para atuação no Programa 
Observatório de Metabolismo e Nutrição. 
 

Das Inscrições e Seleção: 
 
1) As inscrições serão efetuadas através de envio do Curriculum Vitae (dados 
pessoais, telefones de contato, e-mail e número de matrícula) e do Histórico Escolar 
para o endereço eletrônico isabel_correia@uol.com.br. 
2) Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados nos Cursos de Medicina 
ou de Nutrição da UFMG. 

 
3) O processo de seleção compreenderá: 
 
 Análise de Histórico Escolar 
 Análise de Curriculum Vitae 
 Avaliação escrita 
 Entrevista 

 
1) O exame de seleção constará de: 

 
 1a etapa - Eliminatória: Análise do Histórico Escolar e do Curriculum Vitae : 
serão selecionados 03 (três) vezes o número de vagas (total de seis candidatos), de 
acordo com a pontuação do Histórico e do Curriculum). 
 2a etapa - Classificatória: Avaliação escrita e Entrevista individual. A data, 
horário e local, tanto da avaliação quanto da entrevista, serão informados aos candidatos 
selecionados por e-mail. 
 As notas finais corresponderão à somatória da primeira etapa com a segunda. 
 O resultado geral será divulgado a partir do dia 14/01/2014, no CENEX da 
Faculdade de Medicina, 1° andar, sala 123. 
 
Da aprovação: 
 
1)       Os candidatos aprovados deverão entregar cópia dos seguintes documentos no 
CENEX da Faculdade de Medicina, 1° andar, sala 123, a partir do dia 14/01/2014, das 
09h às 12h e de 13h30min às 17h: 



 Comprovante de matrícula 2014/1° semestre 
 O número de conta corrente bancária do Banco do Brasil, da qual o bolsista 
seja o único titular. 
 
 
2)       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. Ressalta-se que não será efetuado pagamento em conta 
poupança ou conjunta. 

 
3)       Aos bolsistas selecionados será creditada, pela PROEX, durante o tempo que 
estiverem no Programa de Bolsas de Extensão, uma bolsa mensal, sem vínculo 
empregatício, por um período de dez meses. 
4)          Os bolsistas  deverão realizar o seu cadastro no Sistema de Fomento de Bolsas 
de Extensão, quando selecionados. 
 
 
Das atividades e obrigações: 
 
1) Os bolsistas selecionados realizarão, dentre outras, as seguintes atividades: 

 
 Desenvolvimento de cartilhas e matérias de orientação para crianças, 
adolescentes, pais, cuidadores, professores e profissionais de saúde; 
 Participação em reuniões de grupo para transmissão de conhecimento; 
 Participação em reuniões com a coordenação para o desenvolvimento das ações; 
 Acompanhamento de atendimento em ambulatórios e enfermarias; 
 Participar das atividades do XVII Encontro de Extensão, apresentando trabalho 
como autor ou co-autor em 2014. 
 Participar da XIII Jornada de Extensão da UFMG/2014. 
 
2)  A jornada de trabalho do bolsista será de 20 horas semanais, cumpridas de acordo 
com o horário  preestabelecido entre as partes. 
 
3) Para admissão no Programa o bolsista não poderá estar recebendo outro tipo de bolsa 
acadêmica. 
 
 
 

Belo Horizonte, 20 de Dezembro de 2013. 
 
 
 

Maria Isabel Toulson Davisson Correia 
Coordenadora do Programa Observatório de Metabolismo e Nutrição 

 
 

 


