
ERRATA

Edital 02

Onde se lê:
1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Saúde Mental, Prof(a). Prof. Humberto Correa
da Silva Filho, faz saber que, no período de 20/03/2020 a 27/03/2020, de 09:00:00 às 15:00:00
horas, o(a) Departamento de Saúde Mental - Sala 235 - 2º andar - Faculdade de medicina/UFMG
receberá as inscrições de candidatos para o exame de seleção do Programa PMG 2020-2021 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:

Disciplinas/Atividades Vagas para Bolsistas de
Ampla Concorrência Valor da bolsa Vagas para

Voluntários
Psicologia Médica 01 R$ 400.00 03

3.5. Perfil do candidato:
Poderão  inscrever-se  alunos  regularmente  matriculados  no  curso  de  Medicina  da  UFMG,  que
tenham sido aprovados na disciplina Psicologia Médica (SAM024) e que possuam conhecimentos e
habilidades adequadas para o bom exercício do plano de trabalho previsto na monitoria. Dentre as
atividades da monitoria, estão incluídas: - participação nas aulas, em pelo menos um dos seguintes
horários por semana (não necessariamente o mesmo horário em todas as semanas): segundas ou
quartas-feiras, de 07h30 às 09h30 ou 09h30 às 11h30; terças ou quintas-feiras, de 13h30 às 15h30
ou 15h30 às  17h30;  -participação  na  atividade  integradora  do  7º  período;  -  participação  na
organização e realização da Jornada Acadêmica de Saúde Mental, assim como na elaboração e
apresentação de trabalho referente ao Programa de Monitoria  de Graduação,  na Semana da
Graduação – UFMG.

4.1. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade, CPF e Certidão Social (se houver),
b) Informar matrícula UFMG, telefone e e-mail,
c) Comprovante de matrícula,
d) Histórico Escolar,
Outros:
Telefone(s), endereço, email para contato. Histórico Escolar O último RSG registrado Escala de
horários de aula do 1º semestre de 2020 Curriculum vitae

5.2. O exame de seleção compreenderá:
a)  análise  de  histórico  e  curriculum vitae,  no  valor  de  100  pontos,  a  ser  realizada  no  dia
30.03.2020. b) entrevista a ser realizada online, no dia 31.03.2020, em horário a ser divulgado, dos
primeiros 10 (dez) colocados na entrevista. Valor: 100 pontos. Os inscritos receberão instruções
quanto a horário individual e maneira de acessar a plataforma pelo email informado na inscrição. A
UFMG não se responsabiliza por problemas que impeçam o email de chegar ao seu destinatário. O
candidato fica responsável por checar regularmente a caixa de entrada e de spam. A UFMG não se
responsabiliza por problemas de acesso à internet ou outros que impeçam o candidato de realizar
a entrevista no dia e horário determinados. c) A média das etapas a e b acima descritas deverá
ser, no mínimo, 70 pontos para a aprovação



5.3. A seleção será realizada em: 31/03/2020 10:00:00
6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 03/04/2020
8.7. Outras instruções relevantes para o Órgão Acadêmico responsável pela bolsa:
Entrevista: mínimo de 70 pontos;
Análise de histórico e curriculum vitae: mínimo de 70 pontos;
Média final: mínimo de 70 pontos.

Leia-se:
1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Saúde Mental, Prof(a). Prof. Humberto Correa
da Silva Filho, faz saber que, no período de 20/03/2020 a 08/04/2020, de 00:00:01 às 23:59:00
horas, o(a) Departamento de Saúde Mental - Sala 235 - 2º andar - Faculdade de medicina/UFMG
receberá as inscrições de candidatos para o exame de seleção do Programa PMG 2020-2021 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:

Disciplinas/Atividades Vagas para Bolsistas de
Ampla Concorrência Valor da bolsa Vagas para

Voluntários
Psicologia Médica 01 R$ 400.00 03

3.5. Perfil do candidato:
Poderão  inscrever-se  alunos  regularmente  matriculados  no  curso  de  Medicina  da  UFMG,  que
tenham sido aprovados na disciplina Psicologia Médica (SAM024) e que possuam conhecimentos e
habilidades adequadas para o bom exercício do plano de trabalho previsto na monitoria. Dentre as
atividades da monitoria, estão incluídas: - participação nas aulas presenciais quando as mesmas
voltarem a ocorrer, em pelo menos um dos seguintes horários por semana (não necessariamente o
mesmo horário em todas as semanas): segundas ou quartas-feiras, de 07h30 às 09h30 ou 09h30
às 11h30; terças ou quintas-feiras,  de 13h30 às 15h30 ou 15h30 às 17h30; -participação na
atividade  integradora  do  7º  período;  -  participação  na  organização  e  realização  da  Jornada
Acadêmica de Saúde Mental, assim como na elaboração e apresentação de trabalho referente ao
Programa de Monitoria de Graduação, na Semana da Graduação – UFMG.

4.1. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade, CPF e Certidão Social (se houver),
b) Informar matrícula UFMG, telefone e e-mail,
c) Comprovante de matrícula,
d) Histórico Escolar,
Outros:
Endereço, O último RSG registrado, Escala de horários de aula do 1º semestre de 2020, Curriculum
vitae A inscrição para seleção NÃO É PRESENCIAL. As informações e os documentos para inscrição
devem ser enviados para o e-mail sam@medicina.ufmg.br

5.2. O exame de seleção compreenderá:
a)  análise  de  histórico  e  curriculum vitae,  no  valor  de  100  pontos,  a  ser  realizada  no  dia
13.03.2020. b) entrevista a ser realizada online, no dia 14.04.2020, em horário a ser divulgado, dos
primeiros 10 (dez) colocados na análise de histórico e curriculum vitae. Valor: 100 pontos. Os
inscritos receberão instruções quanto a horário individual e maneira de acessar a plataforma pelo
email informado na inscrição. A UFMG não se responsabiliza por problemas que impeçam o email



de chegar  ao  seu destinatário.  O candidato  fica responsável  por  checar  regularmente a  caixa  de
entrada e de spam. A UFMG não se responsabiliza por problemas de acesso à internet ou outros
que impeçam o candidato de realizar a entrevista no dia e horário determinados. A entrevista será
gravada. c) A média das etapas a e b acima descritas deverá ser, no mínimo, 70 pontos para a
aprovação

5.3. A seleção será realizada em: 14/04/2020 10:00:00
6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 14/04/2020
8.7. Outras instruções relevantes para o Órgão Acadêmico responsável pela bolsa:
Entrevista: mínimo de 70 pontos; Análise de histórico e curriculum vitae: mínimo de 70 pontos;
Média final: mínimo de 70 pontos. A inscrição para seleção NÃO É PRESENCIAL. As informações e os
documentos para inscrição devem ser enviados para o e-mail sam@medicina.ufmg.br

Belo Horizonte, 27 de março de 2020.


