
 

EDITAL 01/2017 

 

O Coordenador do Projeto PILATES ASSUFEMG/UFMG e PILATES CEU/UFMG, Prof. Franco Noce, faz saber 

que no período de 08 de setembro de 2017 a 15 de setembro de 2017, de 09:00-12:00 e 13:30-16:30, o 

CENEX da EEFFTO, receberá inscrições de candidatos para exame de seleção de bolsistas e voluntários: 

a) 6 bolsas FUNDEP e ASSUFEMG. 
b) Voluntários e cadastro reserva para bolsas FUNDEP, ASSUFEMG e PRORH - a contratação se dá pelo 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE e segue as Orientações da Lei Nº 
11.788, de 25/09/2008 e Orientação Normativa Nº 4, de 4 de julho de 2014 que estabelecem orientações 
sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Das inscrições 
1.1  Poderão se inscrever alunos de graduação (matriculados a partir do 2º período do curso de Educação 
Física, Fisioterapia ou Terapia Ocupacional). 
1.2  No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar cópias dos seguintes documentos: 
a) Carteira de identidade; 
b) CPF; 
c) Histórico Escolar de graduação; 
d) Currículo; 
e) Carta de intenção (Máx. 1 lauda; onde o candidato deverá explicitar: Os motivos pelos quais deseja se 
vincular ao projeto; como o candidato acredita que pode contribuir para o Projeto). 
 
2. Da seleção 
2.1  O exame de seleção compreenderá:  
a) Análise do Histórico escolar (10 pts), Currículo lattes e Vitae (10 pts), Carta de Intenção (10 pts); 
b) Entrevista com os Candidatos (30 pts); 
c) Disponibilidade de horários condizente com as atividades do projeto (40 pts). 
 
3. A entrevista será realizada no dia 18 de setembro, a partir das 09h no Laboratório de Psicologia do 
Esporte da UFMG, as senhas para entrevista serão entregues até 09:30h e as mesmas serão realizadas 
por ordem de chegada. 
4. Os candidatos a bolsistas devem ter disponibilidade de 10h ou 20h semanais. 
5. Os candidatos a voluntários devem ter disponibilidade de, no mínimo, 2h semanais.  
6. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média mínima de 70%. 
7. A validade do exame será de 12 (doze meses). 
8. A bolsa mensal tem o valor de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais) para 20 horas semanais e 
R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais) para 10 horas semanais. 
9. Para admissão, no programa como bolsista, o/a estudante deverá possuir conta corrente no Banco Itaú 
(para bolsa FUNDEP) e no Banco do Brasil (para bolsa ASSUFEMG), na qual seja o único titular. 
10.  A lista dos candidatos classificados será enviada através dos e-mails informados na seleção. 

 

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2017. 

 


