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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS                                                                Escola de Educação Física Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

EDITAL 06/2015 
 

O Coordenador do Programa Atividade Física e Saúde do Idoso, Prof. Franco Noce, faz saber que no período de 23 de 
Fevereiro a 19 de março de 2015, de 09h às 12:00  e 13:00 às 16h, o CENEX da EEFFTO, receberá inscrições de candidatos 
para exame de seleção a 1 (uma) vaga para bolsista. 
 
1. Das inscrições 
1.1 Poderão se inscrever alunos de graduação matriculados a partir do 4º período dos cursos de Ciência da 
Computação da UFMG. 
1.2 No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar cópias dos seguintes documentos: 

a) Carteira de identidade e CPF; 
b) Histórico Escolar de graduação; 
c) Currículo lattes (desejável); 
d) Carta de intenção (Destacando as razões para fazer parte do projeto e evidenciando a experiências compatíveis 

com a função pleiteada); 
e) No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar cópias dos seguintes documentos: 

1.3  As inscrições poderão ser efetuadas pelo email cenex@eeffto.ufmg.br, enviando os documentos digitalizados e 
com o título do email “Edital 06/2015 – Ciência da Computação”. 
 
2. Da seleção 
2.1. O exame de seleção compreenderá: 

a) Análise do histórico escolar, currículo lattes  
b) Carta de intenção e Entrevista com os candidatos inscritos  
c) Verificação da flexibilidade/disponibilidade de horários 
d) Verificação de competências em: 

-Administração e criação de sites em Joomla 
-conhecimento básico em php, html, css 
-atualização de perfis do facebook, twitter, youtube 

 
3. A entrevista será realizada no dia 20 de março, das 09:00 às 11:00 no Laboratório de Psicologia do Esporte da 
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Prédio do Cenesp).  
4. Os candidatos devem ter disponibilidade de 20h semanais, podendo cumprir parte da carga horária de forma não 
presencial a combinar.  
5. Serão considerados aprovados os candidatos que atenderem aos requisitos listados no item 2 deste edital, sendo 
selecionado o candidato de melhor perfil.  
6. A validade do exame será de 12 (doze meses) a contar da data de início das atividades (Março/2015) podendo ser 
reconduzido por mais 12 meses. 
7. A bolsa mensal tem o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
8. Para admissão, no programa como bolsista, o/a estudante não poderá receber nenhum outro tipo de bolsa 
acadêmica e não deve possuir vínculo empregatício. 
9. A lista dos candidatos classificados será divulgada no mural do CENEX e enviada para o email de cada candidato 
fornecido na ficha de inscrição. 

 
 

Belo Horizonte, 20 de Fevereiro de 2014 
 
 
 

Prof. Dr. Franco Noce 
 Coordenador do Programa Atividade Física e Saúde do Idoso  

mailto:cenex@eeffto.ufmg.br

