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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENFERMAGEM
DIRETORIA

EDITAL Nº 1480/2022/ENFERMAGEM-DIR-UFMG
Processo nº 23072.200199/2022-40
EDITAL DE SELEÇÃO PARA VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO – 2022
RENASCER: Cuidado Multidisciplinar do Luto Perinatal
A Diretora em exercício da Escola de Enfermagem, Profa. Simone Cardoso Lisboa Pereira, faz saber que,
no período de 01/09/2022 a 09/09/2022, estarão abertas as inscrições aos alunos de Enfermagem para
admissão de novos membros voluntários de Extensão do Projeto: “RENASCER: Cuidado Multidisciplinar
do Luto Perinatal" a saber:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A participação no processo seletivo é aberta aos alunos regularmente matriculados no curso de
Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, cursando do 1º ao 10º período.
CRONOGRAMA
01/09 a 09/09 - Período de Inscrição
14/09 a 16/09 - Entrevistas on-line
19/09 - Divulgação do resultado no instagram

2. DAS VAGAS
2.1. Serão ofertadas 6 vagas para voluntários, sendo elas 4 para início imediato e 2 para chamada
posterior.
3. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições ocorrem no período de 01/09/2022 a 09/09/2022, via formulário disponível no link:
https://forms.gle/jQ7kLcMk1ZLaLxALA
Poderão se inscrever aqueles que atendam aos seguintes pré-requisitos:
a. Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Enfermagem.
b. Ter disponibilidade de 12 horas semanais para desenvolvimento de atividades presenciais e remotas.
4. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1847557&infra_sistema…
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4.1. A seleção será constituída por duas etapas;
4.1.1 A primeira etapa consistirá no envio do Currículo acadêmico e uma Carta de Intenção.
4.1.2 A segunda etapa ocorrerá por meio de uma entrevista com os candidatos selecionados,
realizada pela coordenação do projeto.
4.2. O candidato será avaliado em aspectos que envolvem a disponibilidade, comprometimento,
proatividade, criatividade e trabalho em equipe.
5. DO RESULTADO
5.1. O Resultado do processo seletivo estará disponível no instagram oficial do RENASCER
(https://instagram.com/renascer.ufmg?igshid=YmMyMTA2M2Y=) e na página da escola de Enfermagem
no dia 19/09/2022 ou antes, de acordo com a disponibilidade da organização deste processo.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Os novos membros serão apresentados em uma reunião posterior a ser realizada no dia 20/09/2022,
presencialmente na sala 420 da Escola de Enfermagem.
6.2. Os aprovados serão classificados em ordem crescente e serão chamados os 3 primeiros para início
imediato e os outros 3 para início posterior, dentro da necessidade do projeto.
6.3. O ato da inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as instruções e que aceita
as condições da inscrição, tais como se definem no presente edital.
6.4. A validade deste edital é de 1 ano.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2022.
PROFA. SIMONE CARDOSO LISBOA PEREIRA
DIRETORA EM EXERCÍCIO

Documento assinado eletronicamente por Simone Cardoso Lisboa Pereira, Vice-diretor(a) de centro,
em 30/08/2022, às 12:43, 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 1719311 e
o código CRC 75DC38DB.
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