
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ALUNOS VOLUNTÁRIOS DE EXTENSÃO DO 

PROJETO OBSERVATÓRIO DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

OBSERVAPED_ EIXO PEDIATRIA DE A a Z.   

 

No período de 22 de outubro a 02 de novembro de 2021 estarão abertas as inscrições de 

candidatos a 05 vagas para alunos voluntários de extensão para atuação no projeto 

“Observatório da Saúde da Criança e do Adolescente - ObservaPED”, eixo Pediatria de 

A a Z. 

 

Os selecionados deverão cumprir uma jornada de 12 horas semanais, sendo 1 hora 

obrigatoriamente exercidas em reuniões online síncronas com a equipe do projeto e o 

restante da carga horária a definir com os coordenadores do Eixo.  

O período de vigência como aluno voluntário será de 10 de novembro de 2021 até a 

duração máxima de 12 meses, a partir da data de início. 

 

Das Inscrições e Seleção: 

-As inscrições serão efetuadas através do envio do Curriculum Vitae completo (que 

constem dados pessoais telefones de contatos e e-mails utilizados) e histórico escolar para 

o e-mail: programaobervaped@gmail.com 

 

Cada candidato deverá redigir um verbete sobre um tema de pediatria com texto de no 

máximo 15 linhas. O tema do verbete será sorteado e enviado ao candidato no dia 03 de 

novembro. O candidato deverá enviar o verbete redigido até o dia 05 de novembro para 

o e-mail: programaobservaped@gmail.com 

 

1.2) Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação em 

MEDICINA, ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA OU 

PSICOLOGIA  da UFMG, que estejam cursando entre o 4º Período até o 8º Período e 

tenham disponibilidade de horário às quartas-feiras de 17 às 18 horas. 

 

- O processo de seleção compreenderá:  

1º Etapa eliminatória: 

Avaliação do verbete escrito pelo aluno, a ser entregue até dia 05 de novembro. Textos 

plagiados serão eliminados da seleção.  

Critério de desempate: 

Análise de Curriculum Vitae –  

Análise de Histórico Escolar com RSG 

1.3) O resultado será divulgado até o dia 09 de novembro por email para cada candidato.  

 

3) Das atividades a serem desenvolvidas: 

3.1 - Revisão bibliográfica para elaboração de produtos do projeto.  

3.2 - Participação nas ações de extensão propostas pelo coordenador 

3.3 - Participação nas reuniões convocadas pelo coordenador 

3.4 - Cumprimento da carga horária presencial estabelecida pelo Edital 

 

 
Belo Horizonte, 21 de outubro de 2021. 

Profa. Aline A. Bentes e Prof. Edison José Corrêa 

Coordenadores do Projeto Pediatria de A a Z  – Observatório da Saúde da Criança e do 

Adolescente” 
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