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Edital para seleção de estagiário bolsista 

 
O Coordenador do Curso de Especialização em Fisioterapia da UFMG faz saber que, no período 
de 8 de outubro a 18 de outubro de 2021, estarão abertas as inscrições para seleção de 1 
estagiário(a) bolsista de apoio para a Secretaria e Comissão Coordenadora do Curso de 
Especialização em Fisioterapia da UFMG. O(A) aluno(a) selecionado(a) fornecerá apoio para os 
trabalhos de rotina da secretaria do Curso, para as aulas on-line do Curso Via Microsoft Teams e 
para as aulas presenciais que ocorrerão aos sábados, a cada duas semanas, entre 08:00 e 17:00. O 
estagiário também será responsável pelo gerenciamento e divulgação das redes sociais do Curso. 
Dessa forma, é esperado que os(as) candidatos(as) possuam domínio da Plataforma Microsoft 
teams e de redes sociais, especialmente o Instagram. A carga horária de dedicação é de 20 horas 
semanais. Alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação ou pós-graduação 
da UFMG poderão se inscrever. O valor mensal da bolsa é de R$650,00 mais auxílio transporte 
de R$132,00. 
 
1. Inscrição:  

O(A) aluno(a) interessado(a) em participar do processo seletivo deverá enviar um email para 
espfis@eeffto.ufmg.br informando nome completo, número de matrícula e curso no qual está 
matriculado na UFMG. Além disso, deverá anexar o currículo e o histórico escolar  - as inscrições 
estarão abertas do dia 08/10/2021 até o dia 18/10/2021.  

2. Critérios para Seleção:  

Os candidatos à vaga deverão ser alunos dos Cursos de graduação ou pós-graduação da UFMG 
que tenham disponibilidade de 20 horas semanais, sendo parte dessas horas aos sábados, entre 
08:00 e 17:00.  
O processo seletivo é composto pelas seguintes etapas: a) Entrevista e b) Análise de Histórico 
Escolar e Currículo.  

3. Seleção:  
 
ENTREVISTA: Dia 20 de outubro de 2021, entre 09:00 e 12:00, na plataforma Zoom. O 
horário específico de cada candidato será informado por email no o dia 19/10/2021. 
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