ERRATA
Edital 03/2022
Onde se lê:
1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Gestão em Saúde, Prof(a). Keli Bahia
Felicíssimo Zocratto, faz saber que, no período de 30/05/2022 a 20/06/2022, de 00:00:00 às
23:59:59 horas, o(a) Secretaria do Departamento de Gestão em Saúde, por meio do endereço
eletrônico dges@enf.ufmg.br, receberá as inscrições de candidatos para o exame de seleção do
Programa Programa de Monitoria da Graduação - PMG para atuar nas disciplinas/atividades com
carga horária máxima de 12 horas semanais, para bolsistas com valor da bolsa de R$400.00 e para
voluntários, conforme tabela:
1.2. No ato de inscrição o candidato deverá optar por uma das modalidades:
a) Ampla Concorrência
b) Ações Aﬁrmativas

Disciplinas/Atividades

Vagas para
Bolsistas de Ampla
Concorrência

Vagas para
Bolsistas de
Ações de
Afirmativas

Valor da
bolsa

Vagas para
Voluntários

Bioestatística A (GES002)

0

Cadastro de
Reserva

R$ 400.00

1

0

R$ 400.00

1

Epidemiologia A (GES003) Cadastro de Reserva
3.5. Perﬁl do candidato:

• BIOESTATÍSTICA A (GES002): Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em cursos
da UFMG que possuam conhecimentos e habilidades adequadas para o bom exercício do plano de
trabalho previsto na monitoria, além de ter cursado disciplina de Bioestatística. O candidato
deverá ter iniciativa, estar comprometido, ter responsabilidade com o trabalho a ser desenvolvido,
e disponibilidade para realização de atividades com os alunos da disciplina, que ocorrerão
diariamente entre 18 e 19 horas.
• EPIDEMIOLOGIA A (GES003): O candidato deve ter cursado a disciplina Epidemiologia, bem como
ter iniciativa, estar comprometido e ter responsabilidade com o trabalho a ser desenvolvido. O
monitor deve ter disponibilidade para as atividades remotas preesenciais com os alunos da
disciplina, que correrão em dois dias da semana, entre 18h e 19h.
5.3. A seleção será realizada em: 22/06/2022 17:30:00
6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 23/06/2022

Leia-se:
1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Gestão em Saúde, Prof(a). Keli Bahia
Felicíssimo Zocratto, faz saber que, no período de 30/05/2022 a 28/06/2022, de 00:00:00 às
23:59:59 horas, o(a) Secretaria do Departamento de Gestão em Saúde, por meio do endereço
eletrônico dges@enf.ufmg.br, receberá as inscrições de candidatos para o exame de seleção do
Programa Programa de Monitoria da Graduação - PMG para atuar nas disciplinas/atividades com

carga horária máxima de 12 horas semanais, como bolsistas com valor da bolsa de R$400.00 ou
como voluntários, conforme tabela abaixo:
1.2. No ato de inscrição o candidato deverá optar por uma das modalidades:
a) Ampla Concorrência
b) Ações Aﬁrmativas

Disciplinas/Atividades

Vagas para
Bolsistas de Ampla
Concorrência

Vagas para
Bolsistas de
Ações de
Afirmativas

Valor da
bolsa

Vagas para
Voluntários

Bioestatística A (GES002)

0

Cadastro de
Reserva

R$ 400.00

1

0

R$ 400.00

1

Epidemiologia A (GES003) Cadastro de Reserva
3.5. Perﬁl do candidato:

• BIOESTATÍSTICA A (GES002): Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em cursos
da UFMG que possuam conhecimentos e habilidades adequadas para o bom exercício do plano de
trabalho previsto na monitoria, além de ter cursado disciplina de Bioestatística. O candidato
deverá ter iniciativa, estar comprometido, ter responsabilidade com o trabalho a ser desenvolvido,
e disponibilidade para realização de atividades com os alunos da disciplina, que ocorrerão
diariamente entre 18 e 19 horas. • EPIDEMIOLOGIA A (GES003): O candidato deve ter cursado a
disciplina Epidemiologia, bem como ter iniciativa, estar comprometido e ter responsabilidade com o
trabalho a ser desenvolvido. O monitor deve ter disponibilidade para as atividades remotas
preesenciais com os alunos da disciplina, que correrão em dois dias da semana, entre 18h e 19h.
5.3. A seleção será realizada em: 29/06/2022 17:00:00
6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 30/06/2022

Belo Horizonte, 20 de junho de 2022.

