
EDITAL DE SELEÇÃO PARA VOLUNTÁRIO E BOLSITA EM ESTAGIO PARA 

ATUAÇÃO  EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

 

 A coordenadora do Projeto de Extensão em Institute for Healthcare Improvement (IHI) 

Open School Unidade do HC/UFMG, professora Fabiana Maria Kakehasi, faz saber que, no 

período de 06 a 13 de março de 2018, estão abertas as inscrições de candidatos para o exame de 

seleção. Serão ofertadas 04 vagas de bolsas com carga horária de 20 horas semanais e 50 vagas para 

voluntários com carga horária de 06 horas semanais, com início em abril de 2018, duração de seis 

meses, permitindo renovação por mais seis meses. 

  

 1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação na 

área de saúde da UFMG e que possuam conhecimentos e habilidades adequadas para o bom 

exercício do plano de trabalho. 

 

 2. É obrigatório que o(a) aluno(a) possua e mantenha um RSG (Rendimento Semestral 

Global) igual ou superior a 2 no último semestre para o qual a informação já tenha sido 

disponibilizada pelo DRCA. Essa regra não valerá para alunos que ainda não tenham qualquer 

RSG semestral lançado em seus históricos escolares devido à entrada recente na UFMG.  
 

 3. Alunos(as) que tenham feito trancamento total de matrícula no semestre anterior não 

poderão assumir ou manter bolsa, portanto, não poderão participar deste processo seletivo como 

BOLSISTA. 

 

 4 . No ato da inscrição os candidatos deverão preencher formulário eletrônico no endereço 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXnCS54vrS7N98PmPvl7cUE7SU9cyCYo5PqGxXc

Ec_sSgxPA/viewform?usp=sf_link e enviar para o e-mail openschool@hc.ufmg.br a cópia dos 

seguintes documentos (arquivo pdf, jpg ou equivalente): 

 a) Carteira de Identidade e CPF; 

 b) Extrato de Integralização Curricular;  

 c) Relato discursivo em próprio punho sobre motivações do candidato para participar do 

Projeto de Extensão em Segurança do Paciente e Qualidade da Assistência. Requisitos: letra legível, 

texto total em uma lauda. Os textos redigidos por meio de digitação eletrônica não serão aceitos.  

IMPORTANTE: os documentos originais deverão ser apresentados no momento da 

entrevista. 

 

 5. O exame de seleção para o Projeto de Extensão Institute for Healthcare Improvement 

(IHI) Open School Unidade do HC/UFMG compreenderá:  

 5.1 Análise e discussão de relato discursivo em próprio punho sobre motivações do candidato 

para participar do Projeto Institute for Healthcare Improvement (IHI) Open School Unidade do 

HC/UFMG enviado por e-mail no ato da inscrição. 

- Valor: 30 pontos. 

 5.2. Entrevista – para alocar a disponibilidade do candidato em realizar as atividades nos 

horários estipulados e discussão do texto do item 5.1 com a banca examinadora. Apresentação dos 

documentos originais enviados por e-mail no ato da inscrição on-line. 

- Valor: 70 pontos. 

- Data da entrevista: 15/03/2018 (quinta-feira), em horário e salas a serem divulgadas. 

- A ordem da entrevista será de acordo com a nota classificatória no relato discursivo. 

- O não comparecimento na entrevista, implicará na eliminação do candidato no processo 

de seleção.  

 

 6. Serão aprovados os candidatos que obtiverem, pelo menos, 70 (pontos) no processo 

seletivo. 
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 6.1 Os candidatos serão classificados na ordem decrescente das notas apuradas. 

 6.2 Em caso de empate na nota final, terá prioridade o candidato com a maior média de RSG, 

seguido pela maior idade. 

 6.3 O resultado será divulgado dia 16/03/2018. 

  

 

7. Este edital tem validade de até 06 (seis) meses, contados a partir da data da divulgação do 

resultado da seleção.  

 

 

8. Ao bolsista selecionado será creditada pela FUNDEP, durante o tempo que estiver no Fomento 

de Bolsas de Estágio /2018 para Programas de Projetos de Extensão, uma bolsa mensal, sem 

vínculo empregatício, por um período de 06 meses.   

8.1 O aluno selecionado deverá ter conta corrente no Banco Itaú para recebimento da bolsa 

de estágio. Não será efetuado pagamento em conta poupança, conjunta ou terceiros. 

  8.2 O aluno procederá às determinações descritas no Edital GEP –Nº 11/2018. 

 

9. O aluno bolsista deste Projeto não poderá receber outras bolsas acadêmicas, exceto aquelas 

vinculadas à assistência estudantil, concedidas pela FUMP. Será proibido o recebimento de bolsas 

deste Projeto por alunos que recebam qualquer bolsa para intercâmbio nacional ou internacional, 

assim como por alunos que recebam bolsa de estágio pago pela UFMG. 

 

  

 

 

Belo Horizonte, 05 de março de 2018. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Fabiana Maria Kakehasi 

Coordenadora do Projeto de Extensão Institute for Healthcare Improvement (IHI) Open 

School Unidade do HC/UFMG  


