
 

ESTUDO LONGITUDINAL DE SAÚDE DO ADULTO (ELSA) 

SELEÇÃO DE BOLSISTA  

Área: TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA - 2 VAGAS 

Carga Horária: 20 horas/semanais 

Remuneração: R$ 600,00/mês – Bolsa de Apoio Técnico 

Pré-requisito: Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados e cursando do 4o ao 

6o período, tendo sido aprovados na disciplina de Tecnologia em Radiologia I (3o período), 

no Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da UFMG. Serão permitidas as inscrições de 

alunos que estejam cursando a disciplina Radiologia I em 2022/1, com previsão de término 

até 31/07/2022, e que estejam aprovados no momento do início das atividades. 

 
Inscrição  
Período: 22 de junho de 2022 a 30 de junho de 2022. 

Documentos necessários para inscrição: cópia digitalizada dos seguintes documentos: RG e 

CPF, declaração original da UFMG comprovando que o candidato está regularmente 

matriculado, currículo atualizado, comprovante de residência. Ainda, é necessário indicação 

do nome de dois professores do curso de tecnologia em radiologia como referência.  

*Inscrições com documentação incompleta serão INDEFERIDAS. Currículo lattes será necessário 

para assinatura do estágio. 

 
Inscrições serão recebidas via e-mail (onda3elsamg@gmail.com) e deverá ser incluído no 

campo ASSUNTO: INSCRIÇÃO PARA BOLSISTA – TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA. 
 

As seguintes informações devem constar no corpo do e-mail: 
Nome Completo: 
Data de Nascimento: 
Número de Telefone: 
Nome dos professores de referência do Curso de Tecnologia em Radiologia: 
Período disponibilizado para estágio (escolha pelo menos um horário):  
[  ] 10:00 às 14:00  [   ] 11:00-15:00 
 

O Exame de seleção compreenderá de: 
1. Entrevista, realizada no CI do ELSA-Brasil em MG (Local: Centro de Investigação ELSA 

Minas Gerais, Hospital Borges da Costa, Av. Prof. Alfredo Balena 190, Funcionários). 

2. Exame do currículo pela comissão de seleção; 

 
O dia e hora da entrevistas serão comunicados via e-mail e/ou telefone. 
 

Divulgação do resultado e início das atividades de estágio: 
O resultado da seleção será divulgado até dia 9 de julho de 2022. A validade da seleção será 

de 150 dias a contar da data de divulgação dos resultados. Candidatos aprovados serão 

informados do resultado da seleção por telefone. As atividades se iniciarão em julho de 
2022 (dia a combinar) com duração prevista de 15 meses.  

 

Belo Horizonte, 22 de junho de 2022 
 

Profa. Dra. Sandhi Maria Barreto 
Coordenadora ELSA - Brasil 


