
ERRATA

Edital 06/2020

Onde se lê:
1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Anatomia e Imagem, Prof(a). Paulo Márcio
Campos de Oliveira, faz saber que, no período de 05/03/2020 a 12/03/2020, de 07:00:00 às 22:00:00
horas,  o(a)  https://forms.gle/5W4JHSKzLhcX5cgx9  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
Ações de Afirmativas

Valor da
bolsa

Vagas para
Voluntários

Anatomia Humana e Radiológica 1 R$ 400.00 5

3.5. Perfil do candidato:
Cumprir as atribuições previstas no plano de trabalho e no Projeto submetido e aprovado no
Programa de Bolsas. Em caso de não cumprimento, o(a) estudante perderá suas funções e os
direitos delas decorrentes
Fazer  obr igator iamente  o  cadastro  no  Sistema  de  Fomento  ut i l izando  o  l ink
https://aplicativos.ufmg.br/prograd/fomento/ , observando o “passo a passo” disponibilizado no site
da Prograd, em “Acesso Rápido/Programa de Bolsas da Graduação”.

8.7. Outras instruções relevantes para o Órgão Acadêmico responsável pela bolsa:
Em casos de duvidas enviar email para ima.medicina.ufmg@gmail.com / ou comparecer a
secretaria do Departamento de Anatomia e Imagem horário de funcionamento segunda a quinta -
feira de 08:30 as 12:30 e de 14:00 as 17:00 e sexta feira de 08:30 as 12:30 e de 14:00 as 16:00.
No dia 12/03/2020 as inscrições poderão ser realizadas até as 17h00min.

Leia-se:
1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Anatomia e Imagem, Prof(a). Paulo Márcio
Campos de Oliveira, faz saber que, no período de 05/03/2020 a 12/03/2020, de 07:00:00 às 22:00:00
horas,  o(a) https://forms.gle/5ndQU22GQw5HEvsC7 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
Ações de Afirmativas

Valor da
bolsa

Vagas para
Voluntários

Anatomia Humana e Radiológica 1 R$ 400.00 5

3.5. Perfil do candidato:
Cumprir as atribuições previstas no plano de trabalho e no Projeto submetido e aprovado no



Programa de Bolsas. Em caso de não cumprimento, o(a) estudante perderá suas funções e os
direitos delas decorrentes Fazer obrigatoriamente o cadastro no Sistema de Fomento utilizando o
link https://aplicativos.ufmg.br/prograd/fomento/ , observando o “passo a passo” disponibilizado no
site da Prograd, em “Acesso Rápido/Programa de Bolsas da Graduação”.

8.7. Outras instruções relevantes para o Órgão Acadêmico responsável pela bolsa:
Em  casos  de  duvidas  enviar  email  para  ima.medicina.ufmg@gmail.com  /  ou  comparecer  a
secretaria do Departamento de Anatomia e Imagem horário de funcionamento segunda a quinta -
feira de 08:30 as 12:30 e de 14:00 as 17:00 e sexta feira de 08:30 as 12:30 e de 14:00 as 16:00.
No dia 12/03/2020 as inscrições poderão ser realizadas até as 17h00min.

Belo Horizonte, 11 de março de 2020.

IMA
Carimbo

IMA
Texto digitado
A secretaria do Departamento de Anatomia e Imagem, informa que nenhum candidato inscrito anterior a data de 11/03/2020, será prejudicado estaremos entrando em contato com todos os candidatos inscritos confirmando as inscrições. Desde já peço desculpas. Secretaria do IMA 




