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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENFERMAGEM
DIRETORIA

EDITAL Nº 335/2022/ENFERMAGEM-DIR-UFMG
Processo nº 23072.200199/2022-40
EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO – 2022
A Diretora da Escola de Enfermagem, Profª. Sônia Maria Soares, faz saber que, no período de 01/03/2022 a 18/03/2022, na Secretaria do CENEX da
Escola de Enfermagem, estarão abertas as inscrições para exame de seleção para Voluntário de Extensão do Projeto: “Biblioteca Virtual de Saúde:
Enfermagem Brasil” que tem como objetivo: Desenvolver a BVS Enfermagem, contribuindo para o desenvolvimento da enfermagem, promovendo o
acesso aos produtos e serviços informacionais da área, constituindo-se como espaço de acesso equitativo ao conhecimento em enfermagem para a
disseminação de informação científico-técnico, proporcionando alta disponibilidade e confiabilidade na operação das fontes de informação. Para
informações sobre o projeto: https://sistemas.ufmg.br/siex/AuditarProjeto.do?id=74028
Coordenação: Professor Francisco Carlos Félix Lana
1. NÚMERO DE VAGAS: 01 vaga para voluntário.
2. CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO:
- Alunos regularmente matriculados a partir do 4º período no Curso de Graduação em Enfermagem da UFMG;
- Atendam aos critérios: disponibilidade de 12h semanais; domínio de informática e planilhas Excel; produção e edição de vídeos e materiais
informativos; habilidade de comunicação, incluindo o uso de Redes Sociais; leitura em inglês e espanhol.
3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
- Histórico Escolar;
- Curriculum – utilizar o modelo da plataforma lattes;
OBS: a documentação exigida deverá ser encaminhada no formato PDF para cenex@enf.ufmg.br. O assunto do e-mail deve conter o número do edital e o
nome do projeto.
4. DATA E LOCAL DA SELEÇÃO (Entrevista):
Data: 24/03/2022 (quinta-feira)
Horário: a partir das 9h (com cronograma de entrevistas a ser divulgado a posteriori)
Local: plataforma virtual a ser informada no e-mail utilizado para a inscrição
5. SELEÇÃO:
- Análise de Histórico Escolar;
- Análise do Curriculum (modelo plataforma lattes);
- Entrevista.
6. RESULTADO:
Data: 25/03/2022 no CENEX e no site da Escola de Enfermagem.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2022.
PROFA. SÔNIA MARIA SOARES
DIRETORA

Documento assinado eletronicamente por Sonia Maria Soares, Diretor(a) de unidade, em 21/02/2022, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1267430 e o código CRC 31454DA2.
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