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EDITAL nº 01, de 10 de junho de 2021

Processo seletivo para voluntários no projeto de extensão
“Promoção da qualidade de vida de idosos institucionalizados”

A Coordenadora do projeto de extensão “PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS”, da Universidade do Estado de Minas Gerais
(UEMG), no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos
interessados, a abertura de 8 (oito) vagas para discentes na categoria voluntários, com
dedicação de 4 a 5 horas semanais ao longo do ano de 2021.

1. INSCRIÇÕES

1.1 Período de inscrição: de 14 a 18/6/2021.
1.2 Preencher o formulário de inscrição disponibilizado no link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrvsotc9HuVBjHurFI_Ijye6SDUv0we
As1ApvxL-fN8eHF_g/viewform?usp=sf_link.
1.3 O histórico resumido a ser anexado no formulário de inscrição estará
disponibilizado no WebGiz.

2. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES

2.1 Poderá se inscrever o aluno que:

a) Estiver regularmente matriculado e inscrito no curso de Enfermagem da
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Unidade Divinópolis.

b) Tiver disponibilidade de 4 a 5 horas semanais para dedicação ao projeto no ano de
2021.

3. PROCESSO DE SELEÇÃO

3.1 O processo seletivo é composto por duas fases:

a) 1ª FASE: Avaliação do formulário de inscrição, bem como da disponibilidade do
aluno e do histórico resumido.

b) 2ª FASE: Entrevista com os alunos selecionados na primeira fase, por meio de uma
equipe no Teams. As entrevistas serão realizadas por uma discente e duas docentes
do curso de Enfermagem da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Unidade
Divinópolis, no dia 23 de junho de 2021, das 16h às 18h.

c) Os alunos receberão um e-mail confirmando a sua seleção, junto com o horário da
sua entrevista do dia 23 de junho de 2021.
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d) Os alunos selecionados nas duas fases deverão preencher o Anexo I e enviá-lo para
o e-mail projetovilavicentina@gmail.com.

Anexo I:
https://docs.google.com/document/d/1pCRdRcRaj41KSwgziMGyLICKQF9-
Iaeu91sG1R1KeNI/edit?usp=sharing

4. VIGÊNCIA DO PROJETO

A vigência do projeto é de junho a dezembro/2021.

5. CERTIFICADO

Será disponibilizado para os participantes um certificado, considerado como atividade
complementar na categoria de projeto de extensão.

6. REUNIÃO

Todos os inscritos irão receber um e-mail com informações referentes ao dia e ao
horário da reunião. TODOS deverão comparecer.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Divinópolis, 10 de junho de 2021.

Fernanda Marcelino de Rezende e Silva
Coordenadora do projeto – UEMG
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