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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO

"SENTIDOS DO NASCER"

EDITAL PBEXT Nº 01/2022 - FOMENTO DE BOLSAS DE EXTENSÃO 2023

A Chefe do Departamento de Demografia, Professora Ana Paula de Andrade Verona, da Faculdade de
Ciências  Econômicas  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  faz  saber  que,  no  período  de
23/02/2023 a 02/03/2023, estarão abertas as inscrições de candidatos para a seleção de Bolsista de
Extensão para o Projeto “Sen dos do Nascer”, cadastrado no SIEX com o número 401997.

1.   DAS  VAGAS:  01(uma)  vaga  com  bolsa  de  extensão  (R$  400,00),  com  dedicação  de  20  horas
semanais. A bolsa tem vigência de março de 2023 a fevereiro de 2024 (máximo de 12 meses).

2.   INSCRIÇÕES:  Online,  23/02/2023  a  02/03/2023,  por  meio  do  link  h ps://forms.gle
/pDvMQzEC2LFhaWc8A

3.  DOS REQUISITOS DO CANDIDATO

3.1 Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da UFMG que
possuam conhecimentos e habilidades adequadas para o bom exercício do plano de trabalho previsto
nas a vidades.

3.2. É obrigatório que o(a) aluno(a) possua e mantenha um RSG igual ou superior a 2 ou NSG igual ou
superior a 60 no úl mo semestre para o qual a informação já tenha sido disponibilizada pelo DRCA.
Essa  regra  não valerá  para  estudantes  que  não tenham RSG  ou NSG  semestral  lançado em seus
históricos escolares devido à entrada recente na UFMG.

3.3. Estudantes que tenham feito trancamento total de matrícula no semestre anterior não poderão
par cipar deste processo sele vo.

3.4. Está vedada a par cipação de alunos com previsão de formatura menor que dois semestres.

3.5 Disponibilidade para estar presente na Exposição, que neste semestre se encontra localizada no
Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, que poderá sofrer alterações no período da bolsa. No
primeiro semestre le vo, a exposição funcionará nos meses de maio e junho, nos dias 05/05/2023 e
02/06/2023  das  13h  às  17h  e  todos  os  sábados  de  10h  às  17h.  Os  dias,  horários  e  locais  de
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funcionamento para o segundo semestre de 2023 ainda não estão definidos, mas devem manter o
mesmo padrão.

3.6 Ter visitado a Exposição Sen dos do Nascer alguma vez.

4.  PERFIL DESEJADO

O(a) bolsista atuará nas tarefas associadas à mediação na Exposição Sen dos do Nascer, mas também
fornecendo  auxílio  no  planejamento  de  todas  as  a vidades,  como  preparação  da  ambiência,
agendamentos de visitas, recepção de visitantes, mediação, contato com imprensa, contato com os
alunos do curso de Formação de Mediadores, contato com público geral, entre outros. Também será
necessário manter organizadas planilhas e documentos de funcionamento, colaborar com a produção
de  material  visual  (fotografias,  cards  de  divulgação  e  e-mails)  e  auxiliar  a  coordenação  do  curso
sempre  que  necessário.  Assim,  são  qualidades  desejáveis  a  boa  comunicação  interpessoal,  a
autonomia,  a  proa vidade,  a  boa  capacidade  de  organização  e  a  disponibilidade  para  estar
presencialmente em todos os dias de abertura da Exposição.

Além das questões prá cas, necessitamos que a pessoa possua como foco de atuação a saúde cole va
e o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo desejável que possua experiência no SUS ou perspec va de
atuação no mesmo uma vez formada.

5. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

5.1. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Número da Carteira de Iden dade, CPF e Cer dão Social (se houver),

b) Informar matrícula UFMG, telefone, e-mail e forma preferida de contato para agendamento de
entrevista (se classificado entre os 5 primeiros colocados).

c) Anexar Histórico Escolar em PDF

d) Anexar Curriculum Vitae em PDF

e) Anexar Carta de Apresentação descrevendo o interesse do(a) aluno(a) pelo projeto

6. DA SELEÇÃO

6.1. Nota mínima para aprovação: 70.00

6.2. A seleção será feita em três etapas.

6.2.1: Etapa 1, eliminatória: Análise de Histórico Escolar; Análise de Curriculum Vitae; Análise do RSG.

6.2.2: Etapa 2, classificatória: Análise de Carta de Apresentação.

6.2.3.: Etapa 3, classificatória:

Entrevista com os 5 primeiros colocados nas Etapas 1 e 2. A Entrevista (Etapa 3) será realizada no
período de 04 a 07 de março de 2023, por meio de plataforma virtual e em horário a ser agendado por
forma de contato definida no momento da inscrição.

7. DO RESULTADO DA SELEÇÃO

7.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 08/03/2023

7.2. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas.
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8. DO RECURSO

8.1.  Caberá recurso do Edital,  desde que devidamente fundamentado,  no prazo de 5  (cinco)  dias
corridos, iniciado no primeiro dia subsequente ao dia da publicação do resultado da seleção.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Ao estudante com bolsa é proibido o acúmulo de bolsas acadêmicas em nível de graduação ou
acúmulo dessas bolsas com a modalidade de estágio pagas pela UFMG. Essa regra não se aplica às
bolsas   vinculadas   à   assistência  estudan l   concedidas   pela   FUMP,   cabendo  ao(a)   estudante
assis do(a)   verificar  junto  àquela   fundação  as   consequências   do  recebimento  da   bolsa   de
graduação  sobre  os  bene cios  que  recebe.

9.2. As bolsas têm caráter temporário, não geram vínculo emprega cio e são isentas de imposto de
renda.

9.3 O aluno selecionado deverá apresentar número de conta do Banco do Brasil (na qual seja o único
tular) no momento do preenchimento dos dados no sistema de fomento da extensão.  A PROEX não

efetua pagamento em conta poupança.

9.4 As a vidades terão vigência a par r do dia do cadastro no Sistema de Fomento.

9.4.1 A vaga é para apoio ao Projeto “Sen dos do Nascer”. Além disso, espera-se que o bolsista
auxilie no curso. O curso será realizado pelo CAED da UFMG e tem a vidades prá cas presenciais,
como visita ao Hospital Sofia Feldman e mediação na exposição Sen dos do Nascer, atualmente
localizada no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, mas que poderá sofrer mudanças de
local durante o período de vigência da bolsa. O suporte ao curso envolve monitoria nos fóruns e
tarefas desenvolvidas no Moodle, bem como a organização das a vidades prá cas de mediação
na exposição Sen dos do Nascer, além de apoio à coordenação.

9.5  O edital  terá  validade  de  até  6  (seis)  meses,  sem prorrogação,  contados  a  par r  da  data  da
divulgação do resultado da seleção.

9.6  Informações  sobre  esse  edital  e  o  processo  sele vo  podem  ser  ob das  por  meio  do  e-mail
sen dosdonascer@gmail.com colocando no campo assunto: Bolsa de Extensão.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2023

Professora Ana Paula de Andrade Verona
Chefe do Departamento de Demografia

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula de Andrade Verona, Chefe de
departamento, em 23/02/2023, às 18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufmg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2094586 e o código CRC 14B680D7.

Referência: Processo nº 23072.235395/2022-35 SEI nº 2094586
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