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EDITAL DE SELEÇÃO 2017

Grupo de Estudos em Epidemiologia Nutricional - GREEN

As Coordenadoras do Grupo de Estudos em Epidemiologia Nutricional
(GREEN) da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições, FAZEM SABER que, no período 13 de fevereiro a 13 de
março de 2017, estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao
curso de Capacitação para Ensino, Pesquisa e Extensão de alunos de Graduação e
de Pós-graduação.
As inscrições serão feitas mediante a entrega de envelope fechado
contendo formulário de inscrição preenchido, juntamente com os documentos
solicitados, e depositados no escaninho da profª Aline Lopes (3º andar) da Escola de
Enfermagem da Escola de Enfermagem da UFMG, na Avenida Professor Alfredo
Balena, 190 – 1° andar, Sala 102 – Bairro Santa Efigênia - CEP 30130-100 - Belo
Horizonte - Minas Gerais, Brasil.
I – Das Vagas. Serão ofertadas 30 (trinta) vagas para ingresso no
primeiro semestre letivo de 2017, sendo as atividades desenvolvidas ao longo dos
dois semestres letivos. Da seguinte forma: (1) alunos pertencentes aos grupos de
pesquisa das professoras coordenadoras do GREEN terão prioridade no
preenchimento das vagas e não necessitarão de processo de seleção; (2) as demais
vagas serão destinadas ao público externo mediante análise de formulário de
inscrição para participação no grupo de estudos (ANEXO A) por comissão julgadora
formada por dois pós-graduandos sob orientação de uma professora coordenadora.

II - Dos Requisitos para a Inscrição. Podem requerer inscrição os
alunos do curso de graduação em Nutrição ou demais áreas de saúde da UFMG,
bem como o público externo mediante análise de formulário de inscrição. No ato da
inscrição o candidato deverá apresentar, os seguintes documentos:
a) formulário de inscrição devidamente preenchido, disponível em anexo
desse edital;

b) cópia do histórico escolar do curso de graduação ou breve currículo
para candidatos já graduados.
A documentação deverá estar em envelope fechado e colocada no
escaninho da Profª Aline Lopes (3º andar) da Escola de Enfermagem da UFMG. Não
serão recebidas inscrições com a documentação incompleta ou fora do prazo.
O deferimento do pedido de inscrição (resultado da análise da
documentação apresentada) será divulgado via internet e quadro de avisos no dia
15 de Março de 2017.

III – Da Comissão de Seleção. A Comissão de Seleção será composta
por, pelo menos, 1 (um) docente coordenador do GREEN, e 2 (dois) pósgraduandos colaboradores.

IV – Do Processo Seletivo. A seleção dos candidatos será feita em uma
única etapa e constará de análise de formulário preenchido e histórico escolar, de
caráter eliminatório e classificatório. O candidato que obtiver, pelo menos, 70 pontos
em uma escala de 0 a 100 estará aprovado.

V – Do Resultado Final. A nota final mínima para aprovação do
candidato será de 70 pontos. Os candidatos serão ordenados em sequência
decrescente de classificação, até às 17 horas do dia 15 de Março de 2017, com a
seguinte indicação de resultado:

“reprovado” ou “aprovado, mas não-

classificado” ou “aprovado e classificado”.
Serão admitidos no programa de capacitações os candidatos aprovados e
classificados dentro do limite das vagas ofertadas neste Edital. Em caso de empate,
será considerado aprovado o candidato que estiver cursando um período mais
avançado do curso e com maior tempo de participação em atividades de pesquisa e
extensão e aos já graduados pela avaliação do currículo.
Os resultados não serão, em hipótese alguma, fornecidos por telefone. Os
candidatos deverão consultar o Mural do Departamento de Nutrição (3º andar) onde
será afixado o resultado final do processo de seleção. Os classificados serão
comunicados por e e-mail.

VI – Do Registro e da Matrícula. O candidato aprovado e classificado no
processo seletivo de que trata este Edital deverá efetuar, exclusivamente por e-mail
sua confirmação de participação, no prazo máximo de 4 dias após a divulgação do
resultado final, no período de 16 e 19 de Março de 2017.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2017.

Profª Dra. Aline Cristine Souza Lopes
e Profª Dra. Luana Caroline dos Santos
(Coordenadoras do Grupo de Estudos em Epidemiologia Nutricional)

