
 

 

 

Ofício sem n
o                

Data: 07/03/2018 

 

Assunto: Edital para seleção de bolsista de Iniciação Científica – FAPEMIG 

 

 

 A professora Daniela Vaz faz saber que está aberto o período de inscrições para seleção de 1 

bolsista de Iniciação Científica –FAPEMIG para auxílio em projetos de pesquisa relacionados à 

aos efeitos da atenção na coordenação dos movimentos. O(A) aluno(a) selecionado(a) participará de 

coletas e processamento de dados envolvendo sensores de movimento e análise de dados 

cinemáticos em MATLAB, assim como análises estatísticas, em parceria com alunos do mestrado. 

O aluno deve ter interesse em aspectos teóricos do estudo do controle e coordenação motora. A 

carga horária de dedicação é de 20 horas semanais diurnas (entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 

17:00) e a vigência da presente vaga é de dezembro de abril de 2018 a março de  2019 com bolsa 

mensal no valor de R$400,00. Poderão se inscrever alunos do curso de Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional ou Educação Física. É desejável que o candidato tenha cursado ou esteja cursando 

disciplinas relacionadas aos temas Comportamento Motor e Metodologia de Pesquisa Científica.  

1. Inscrição:  

O(A) aluno(a) interessado(a) em participar do processo seletivo deverá enviar um email para 

danielavvaz@gmail.com - as inscrições estarão abertas do dia 08/03/18 até às 15:00 do dia 

16/03/18.  

2. Documento necessário no dia da seleção:  

 

Histórico escolar e currículo comprovado.  

3. Critérios para Seleção:  

Os candidatos à vaga deverão ser alunos dos Cursos de Fisioterapia da UFGM que tenham 

disponibilidade de 20 horas semanais.  

O processo seletivo é composto pelas seguintes etapas: a) Entrevista e b) Análise de Histórico 

Escolar e currículo (entregues no dia da entrevista).  

4. Seleção:  

 

ENTREVISTA: Dia 15 de março de 2017, no gabinete 3129, no horário de 17:00h as 18:00h. O 

horário específico de cada candidato será informado por email posteriormente 

5. Carga Horária de Trabalho:  

 20 horas semanais  

O resultado do processo seletivo será informado por email, a cada candidato, até o dia 16 de março 

de 2018 

Belo Horizonte, 07 de março de 2017 
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