EDITAL 08/2019
O Coordenador do Programa Envelhecimento Ativo, Prof. Dr. Franco Noce, faz saber que no período de 27 de
Agosto
à
8
de
Setembro
de
2019
o
programa
receberá,
através
do
e-mail
programaenvelhecimentoativo@gmail.com, inscrições de candidatos para exame de seleção de bolsistas e
voluntários:
a)

Bolsas FUNDEP (Programa Envelhecimento Ativo);

MODALIDADE: POSTURA FUNCIONAL, GINÁSTICA COLETIVA e DANÇA DE SALÃO
1. Das inscrições;
1.1. Para a modalidade GINÁSTICA COLETIVA poderão se inscrever, alunos matriculados a partir do 5º período do
curso de Educação Física UFMG e a partir 2º período do curso de Educação Física das demais universidades.
1.2 Para a modalidade POSTURA FUNCIONAL, poderão se inscrever, alunos matriculados a partir do 5º período
do curso de Educação Física UFMG e a partir do 2º período do curso de Educação Física das demais universidades;
alunos matriculados a partir do 3º período de Fisioterapia e a partir do 3º período de Terapia Ocupacional da
UFMG e demais universidades.
1.3. Para a modalidade DANÇA DE SALÃO poderão se inscrever, alunos de graduação da UFMG e demais
universidades.
2. No ato da inscrição, os candidatos deverão enviar os seguintes documentos, digitalizados, para o e-mail
supracitado:
a) Carteira de identidade;
b) CPF;
c) Histórico Escolar de graduação;
d) Currículo vitae (máximo. 2 laudas);
e) Comprovante de Endereço;
f) Carta de intenção (Máximo. 1 lauda onde o candidato deverá explicitar: Os motivos pelos quais deseja se vincular
ao programa; como o candidato acredita que pode contribuir para o Programa – explicitar habilidades especiais
(ex. informática, comunicação, gestão, ...).
3. Da seleção
3.1 O exame de seleção compreenderá:
a) Análise do Histórico escolar (10 pts), Currículo Vitae (20 pts), Carta de Intenção (10 pts).
b) Entrevista com os candidatos, prova teórica e prova prática (60 pts).
4. O processo seletivo será realizado na sala do Programa Envelhecimento Ativo, EEFFTO nos dias:
GINÁSTICA COLETIVA: 10 de Setembro, terça-feira, às 10:30h
POSTURA FUNCIONAL: 10 de Setembro, terça-feira, às 11:30h
DANÇA DE SALÃO: 10 de Setembro, terça-feira, às 15:30h
5. Os candidatos devem ter disponibilidade mínima, para a modalidade, de acordo com o descrito no anexo I.

6. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem pontuação mínima de 60%.
7. As bolsas entraram em vigor a partir de Outubro de 2019 (recebimento em novembro, condicionado à entrega
de todos os documentos solicitados).
8. A bolsa mensal terá valor que pode variar entre R$100,00 (5h semanais) e R$400,00 (20h semanais).
9. A lista dos candidatos classificados será divulgada por e-mail.

ANEXO I
Os participantes do processo seletivo devem ter disponibilidade de no mínimo, um horário dentre os listados
abaixo, de acordo com as especificidades de cada modalidade.

Modalidade/Turma

Dias

Horários

DANÇA DE SALÃO

Segunda e Sexta

8h às 9h20

GINÁSTICA COLETIVA

3 vezes por semana

7h às 7h50

POSTURA FUNCIONAL

1 vez por semana

7h às 10h

POSTURA FUNCIONAL

1 vez por semana

14h às 17h

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2019.

Coordenador do Programa Envelhecimento Ativo/UFMG

