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O Coordenador do Projeto Educação Física para Terceira Idade, Prof. Franco Noce, faz saber que no período 
de 24 a 31 de agosto de 2015, de 09h às 16h, o CENEX da EEFFTO (3409-2314), receberá inscrições de 
candidatos para exame de seleção a 1 (uma) vagas para docente/servidor/discente de pós-graduação do 
Projeto Educação Física para Terceira Idade, para atuar em especial com a modalidade Pilates. 

 
1. Das inscrições 

1.1 Poderão se inscrever docentes/servidores e alunos de pós-graduação de Educação Física e/ou 
Fisioterapia que apresentem conhecimentos avançados/intermediários na modalidade de Pilates. 

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 (http://lattes.cnpq.br/); 
d) Carta de intenção (Destacando as razões para fazer parte do projeto e evidenciando a 

experiências compatíveis com a função pleiteada); 
 

2. Da seleção 
2.2 O exame de seleção compreenderá: 
a) Análise do histórico escolar (10,0 pts), currículo lattes (30,0 pts) 
b) Carta de intenção (10,0 pts) e Entrevista com os candidatos inscritos (40,0 pts) 
c) Verificação da flexibilidade/disponibilidade de horários (10,0 pts) 

 
3. A entrevista será realizada no dia 01 de setembro de 2015, de 10:00 às 12:00,    no Laboratório de 

Psicologia do Esporte (prédio do Centro de Excelência Esportiva – CENESP/UFMG).  
4. Os candidatos devem ter disponibilidade de 10 ou 20h semanais. 
5. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média mínima de 70% (setenta por cento). 

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de suas médias apuradas. 
6. A validade do exame será de 12 (doze meses) a contar da data de início das atividades (Setembro/2015). 
7. A bolsa mensal para 20 horas semanais tem o valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais). 
8. A lista dos candidatos classificados será divulgada no mural do CENEX e enviada para o email fornecido 

na ficha de inscrição. 
 

 
Belo Horizonte, 10 de agosto de 2015. 

 
 
 

Prof. Dr. Franco Noce 
 Coordenador do Projeto Educação física para a 3ª Idade  

http://lattes.cnpq.br/

