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EDITAL N° 01/2021 DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA PROGRAMA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA NO 

Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade e Saúde (NAVeS) do Departamento de Saúde 

Mental da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais 

 

                                                                                                            Belo Horizonte, 02 de junho de 2021. 

 

No período de 05 a 11 de julho de 2021 estarão abertas as inscrições de candidatos 

a bolsistas para atividades de iniciação científica para atuação no Núcleo de Pesquisa 

em Vulnerabilidade e Saúde, cumprindo uma jornada de 20 horas semanais. O período de 

vigência das atividades será de julho de 2021 a junho de 2022. 

1) DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO: 

1.1) As inscrições serão efetuadas através de envio do Curriculum Vitae completo (dados 

pessoais, telefones de contatos, e-mails utilizados e possíveis experiências prévias em 

pesquisa) e histórico escolar (obtido no sistema da instituição de ensino) para o endereço 

eletrônico paulo.saugusto@yahoo.com.br. Ao enviar a inscrição, informar o assunto 

“Inscrição IC NAVeS”. 

1.2) Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados nos cursos de farmácia, 

biomedicina e medicina de qualquer instituição de ensino superior.  

1.3) O processo de seleção compreenderá:  

• Prova de conhecimentos acadêmico-científicos, a ser realizada on-line, no dia 

12/07/2021 das 14 às 16 horas. A avaliação consistirá em questões abertas de 

intepretação de textos da literatura técnico-científica internacional. Serão 

considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior à 60%. 

O link para acesso à prova será encaminhado aos candidatos no dia da 

avaliação. 

• Análise de Curriculum Vitae e histórico escolar, apenas para os aprovados na 

prova de conhecimentos; 

• Entrevista por Web conferência, apenas para os aprovados na prova de 

conhecimentos a ser realizada no dia 14/07/2021 a partir das 09:00 horas. O link 

será enviado para o e-mail informado pelo inscrito. 

1.4) O resultado será informado por e-mail aos candidatos no dia 16/07/2021. 
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2) DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA: 

3.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação nas áreas mencionadas no item 

1.2.  

3.2. Providenciar o cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes (site www.cnpq.br/).  

3.3. Preencher corretamente o seu cadastro no Sistema de Fomento (site www.ufmg.br/prpq) 

e aguardar a sua vinculação no Sistema pelo orientador.  

3.4. Retornar ao Sistema de Fomento, após o orientador vincula-lo ao sistema, para informar 

o número do RG, o endereço eletrônico de seu currículo Lattes.  

3.5. Preencher o formulário de avaliação no Sistema de Fomento, por ocasião do final de 

sua participação no programa/projeto ou em data definida pelo orientador.  

3.6. Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, 20 (vinte) horas semanais ao 

programa/projeto, cumprindo as atividades estabelecidas no plano de atividades.  

3.7. Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, nos termos da Resolução 

Complementar nº 03/2012 do Conselho Universitário da UFMG, de 27 de novembro de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro. Dr. Frederico Duarte Garcia  

Profa. Dra. Maila de Castro Lourenço das Neves 

Coordenadores do Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade e Saúde da UFMG. 
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