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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENFERMAGEM
DIRETORIA

EDITAL Nº 948/2021/ENFERMAGEM-DIR-UFMG
Processo nº 23072.200199/2022-40
EDITAL DE SELEÇÃO PARA VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO – 2022
A Diretora da Escola de Enfermagem, Profa. Sônia Maria Soares, faz saber que, no período de
03/06/2022 a 12/06/2022, estarão abertas as inscrições para exame de seleção para Bolsista Voluntário
de Extensão do Projeto: ““CUIDARTE”, a saber:
1. Coordenadora:
Profa. Miguir Terezinha Vieccelli Donoso
2. Número de vagas:
05 (cinco) vagas, sendo 03 (três) para o Curso de Enfermagem e 02 (duas) para os cursos de Nutrição e
Odontologia da UFMG.
3. Critérios para inscrição:
Estar regularmente matriculado, a partir do 1º (primeiro) período do curso de Enfermagem, Nutrição e
Odontologia da UFMG.
Desejável: conhecimento em pacote office (word, excell, power point), habilidade com postagens em
mídias sociais (instagram, twitter, etc), habilidade com ferramenta de designer, ter disponibilidade de 12
horas semanais para atividades como voluntário de extensão.
4. Documentação:
Histórico escolar. Este deverá ser encaminhado para o e-mail cenex@enf.ufmg.br até o término do
período de inscrição.
5. Data e Link da Entrevista:
Dia 14 de junho de 2022, às 14:00h, em plataforma online (link será enviado aos candidatos).
6. Seleção:
Análise do histórico escolar e entrevista. Serão considerados aprovados todos os candidatos que
obtiverem nota mínima de 60 pontos.
7. Resultado:
A ser divulgado até o dia 16 de junho de 2022, no site da Escola de Enfermagem da UFMG.
Os estudantes selecionados deverão assinar o contrato de aluno voluntário, disponível na página da
PROEX/UFMG (https://www2.ufmg.br/proex/Documentos).
Belo Horizonte, 01 de junho de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Sonia Maria Soares, Diretor(a) de unidade, em
02/06/2022, às 11:54, 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 1498009 e
o código CRC 22D88025.
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