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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENFERMAGEM
DIRETORIA
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SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO - 2022

A Diretora da Escola de Enfermagem, Profª. Dra. Sônia Maria Soares, faz saber que, no período de 07/03/2022 a 12/03/2022, de 08 h às 17 h, de forma
remota, estarão abertas as inscrições para exame de seleção para Bolsa de Extensão do Projeto: “Observatório de Estomaterapia: ferida e estoma”.
Coordenação: Professora Eline Lima Borges
NÚMERO DE VAGAS: 01(uma) vaga com bolsa de extensão com duração máxima de 12 meses, (vigência de março de 2022 a fevereiro de 2023).
CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO
- Alunos do Curso de Graduação em Enfermagem da UFMG, regularmente matriculados e que estejam cursando entre o 5º e o 7º período.
- Disponibilidade para o cumprimento de 20 horas semanais.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
- Histórico Escolar com rendimento semestral
- Formulário de seleção que deverá ser preenchido entre os dias 07/03/2022 e 12/03/2022. O prazo máximo para preenchimento será às 17 h do dia
12/03/2023 por meio do link de acesso:
Link de acesso ao formulário de inscrição e seleção: https://docs.google.com/forms/d/1mjIDHNWfwtoY5oatIJRKAyyYc3nRrTS3u_gSj2OsyPA/edit?
usp=sharing
DATA E LOCAL DA SELEÇÃO (Entrevista)
-Data: 15/03/2022 (terça-feira) e 16/03/2022 (quarta-feira) a partir das 14 h
-Local: sala 100 (1º andar) da Escola de Enfermagem da UFMG
-Observação: o dia e horário da entrevista serão enviados previamente por e-mail até 24 horas de antecedência.
SELEÇÃO
Análise de Histórico Escolar; Formulário de seleção; Entrevista (presencial)
RESULTADO
-Data: 18/03/2022 (sexta-feira) às 14h
O aluno selecionado deverá apresentar número de conta do Banco do Brasil no momento da contratação.

Belo Horizonte, 03 de março de 2022.
Profa. Sônia Maria Soares
Diretora

Documento assinado eletronicamente por Sonia Maria Soares, Diretor(a) de unidade, em 04/03/2022, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Referência: Processo nº 23072.200199/2022-40

SEI nº 1284457

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1371593&infra_sistema…

1/1

