
                                                                         

 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS A ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
EDITAL 01/2018 

 
A coordenadora do Programa de Extensão do Laboratório do Movimento 

da EEFFTO/UFMG, Profa. Ivana Montandon Soares Aleixo, faz saber que, no 

dia 20 de fevereiro de 2018 (a partir de 00:00h) a 28 de fevereiro de 2018 até 

23:59h, o Projeto Saúde do Trabalhador receberá inscrições para seleção de 

candidatos a  02 (duas ) vagas de estágio não obrigatório  que será regida pela 

Lei Nº 11.788/2008 e Orientação Normativa Nº 2/2016 que estabelecem 

orientações sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional e Formação de Cadastro de 

Reserva. Os candidatos selecionados serão contratados pelo Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE. 

 

1. Das atribuições da vaga e local do estágio 

As vagas de estágio não obrigatório para o Programa de Extensão Laboratório 

serão no espaço do Laboratório do Movimento na Faculdade de Medicina da 

UFMG sala 111. Suas atribuições serão proporcionar a prática de atividade 

física e hábitos de vida saudáveis no ambiente de trabalho dos funcionários do 

Campus Saúde, Centro/UFMG. 

2. Das inscrições  

2.1 Poderão se inscrever alunos de graduação e pós-graduação da UFMG-Da 

graduação alunos matriculados a partir do 5º período do curso de Educação 

Física, Bacharelado da UFMG. 

Da Pós- graduação alunos da Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional da UFMG.  

2.2 A inscrição deverá ser realizada através do email: 

laboratoriodomovimento@gmail.com colocando nome, formação, período que 

se encontra e telefone de contato. 

2.3 Poderão se inscrever alunos de graduação e pós-graduação da UFMG-Da 

graduação alunos matriculados a partir do 5º período do curso de Educação 

Física, Bacharelado da UFMG, na modalidade voluntário. 

3. Da seleção  

a) O exame de seleção compreenderá: Análise do Histórico escolar (05 pts), 

Currículo vitae (20 pts), Carta de Intenção (10 pts); Processo seletivo 

presencial (30 pts); Disponibilidade de horários condizente com a necessidade 

do projeto (20 pts) e, Ter participado anteriormente como voluntário no 

Programa Laboratório do Movimento (15 pts).  

3.1 O processo seletivo presencial será realizado no dia 01 de Março de 2018 

às 10:00 horas na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (EEFFTO) na Sala de Reuniões.  
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3.2 Os candidatos deverão comparecer no dia e local indicado e apresentar 

cópias dos seguintes documentos: 

a) Carteira de identidade; 

b) CPF; 

c) Comprovante de matrícula e Histórico escolar de graduação ou comprovante 

de matrícula de pós-graduação; 

d) Currículo vitae; 

e) Carta de intenção (Máx. 1 lauda): na qual o candidato deverá explicitar os 

motivos pelos quais deseja estagiar no Projeto; e outras informações que julgar 

necessário. 

 

4. Os candidatos devem ter disponibilidade para cumprir 20h semanais, com 

horários disponíveis a combinar, conforme horários dos projetos no Laboratório 

do Movimento.  

5. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média mínima 

de 70%. 

6. A validade da seleção será de 12 (doze meses), podendo se prorrogada por 

igual período.  

7. O valor mensal da bolsa para alunos da graduação e da pós-graduação para 

20horas ou 30 horas semanais são respectivamente de R$364,00 e R$520,00 

+ R$6,00 por dia estagiado referente a auxílio transporte, totalizando R$496,00 

(quatrocentos e noventa e seis reais) ao mês em pecúnia para 20 horas 

semanais e R$652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais) para 30 h 

semanais.  

8. Para admissão, no programa como estagiário bolsista, o/a estudante deverá 

possuir conta salário na qual seja o titular (caso não possua será necessário 

abri-la para efetivação da contratação).  

9. O (a) aluno(a)  bolsista não poderá receber outras bolsas acadêmicas. 

10. Celebração de Termo de Compromisso de Estágio – TCE entre o 

estudante, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. 

11. A lista dos candidatos classificados será divulgada por e-mail aos inscritos 

e presentes no processo seletivo logo que o resultado seja apurado e poderá 

ser consultada no LABMOV da EEFFTO a partir do dia 05 de Março de 2018. 

 
 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2018. 
 

 
_________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Ivana Montandon Soares Aleixo 
Coordenadora do Programa Laboratório do Movimento  

Departamento de Esportes 
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. 


