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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO - PBEXT 2022

A Diretora da Escola de Enfermagem, Profa. Sônia Maria Soares, faz saber que, no período de 11 a
21/02/2022, estarão abertas as inscrições para exame de seleção para Bolsista de Extensão do Projeto:
“Ações integradas de alimentação, nutrição e saúde na gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição”,
a saber:
1. Coordenadora:
Profa. Bruna Vieira de Lima Costa.
2. Número de vagas:
01 vaga com bolsa de extensão (PBEXT).
3. Critérios para inscrição:
Alunos regularmente matriculados no curso de graduação em Nutrição da UFMG.
4. Documentação:
Histórico Escolar, Redação e Currículo Vitae conforme informações discriminadas no item 4.1. A
documentação deve ser encaminhada para o e-mail cenex@enf.ufmg.br até o término do período de
inscrição. Especificar obrigatoriamente no Assunto "Inscrição para o Edital N. XXXX - ". Os arquivos
deverão ser encaminhados com os seguintes nomes: - Nome Completo – Histórico Escolar - Nome
Completo – Redação. Incluir no currículo o número do WhatsApp e o email institucional (@ufmg.br).
4.1 Entrega de uma redação, em formato pdf, sobre a importância do projeto enquanto uma ação de
extensão e sua expectativa em atuar. Limite de 500 palavras.
5. Data e Link da Entrevista:
Dia 24/02/2021, às 13:00 horas, via Plataforma Teams. Cada entrevista terá duração média de 15
minutos. A ordem das entrevistas seguirá a sequência das inscrições. O link de acesso será encaminhado
pelo CENEX ao email dos candidatos.
6. Seleção:

Análise do Histórico Escolar, da redação e entrevista online.

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2022.
PROFA. SÔNIA MARIA SOARES
DIRETORA
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