
 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

A professora Ana Amélia Cardoso Rodrigues, do departamento de Terapia 
Ocupacional da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, faz 
saber que estão abertas as inscrições para seleção de 1 (um) bolsista de extensão. O 
(a) aluno (a) selecionado (a) participará do programa de extensão “Programa de 
Atenção Interdisciplinar ao Autismo – PRAIA”.  
 
1. Pré-requisitos: 

Ser estudante de graduação em Terapia Ocupacional a partir do 4º. Período ou 
Psicologia a partir do 5º. período. Disponibilidade de 20h semanais, sendo 
imprescindível estar disponível às quartas-feiras à tarde, das 13h às 17h. O restante 
da carga horária pode ser negociado. 
 
2. Inscrição: 

O (a) aluno (a) interessado (a) em participar do processo seletivo deverá deixar no 
escaninho da professora Ana Amélia Cardoso Rodrigues, na secretaria do 
Departamento de Terapia Ocupacional (3º. Andar da EEFFTO), uma (1) cópia dos 
documentos descritos no item 3. As inscrições estarão abertas a partir do dia 07 de 
março até o dia 12 de março de 2019, às 17h. 
 
3. Documentos necessários: 

- Formulário (anexo); 
- Histórico Escolar (pode ser a versão impressa diretamente do sistema da UFMG); 
- Currículo Lattes atualizado. 
 
4. Critérios para Seleção: 
Os candidatos deverão ser alunos do Curso de Terapia Ocupacional ou Psicologia, 
considerando os critérios descritos no item 1. 
  
O processo seletivo é composto pelas seguintes etapas: 
A. Entrevista (disponibilidade de horário, interesse, etc.); 
B. Análise de Histórico Escolar e Currículo Lattes. 
C. Prova de inglês: Tradução/interpretação de um parágrafo na língua inglesa. Poderá 
ser utilizado dicionário. 
 
5. Seleção: 
Entrevista e prova de inglês: Dia 13 de março de 2019 a partir das 9h, na sala 1114 
(1º. Andar da EEFFTO). 
 
  

Belo Horizonte, 07 de março de 2019 
 

 
Profa. Ana Amélia Cardoso 

 



 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – BOLSA DE EXTENSÃO – PRAIA 
 
 

Nome: ______________________________________________________________ 

Matrícula UFMG: ______________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Telefone: ____________________________________________________________ 

 

Disponibilidade: 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã      

Tarde      

 

 

 


