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EDITAL PARA SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO PROJETO “CORREÇÃO AMBIENTAL E 

RECICLAGEM COM CARROCEIROS DE BELO HORIZONTE” 

 

O Projeto “Correção Ambiental e Reciclagem com Carroceiros de Belo Horizonte” faz saber que 

no período de 15/05/2019 a 21/05/2019, estarão abertas as inscrições de candidatos para 

exame de seleção de voluntários. A inscrição deverá ser feita pelo e-mail: 

clinicadeequinosemie@gmail.com 

NOME DO 
PROJETO 

COORDENADOR 
VAGAS PARA 

VOLUNTÁRIOS 
PRÉ-

REQUISITOS 
DATA E LOCAL 
DA SELEÇÃO 

Correção 
Ambiental e 

Reciclagem com 
Carroceiros de 
Belo Horizonte 

Profa. Raffaella 
Bertoni 

Cavalcanti 
Teixeira Santos 

5 

Estar 
matriculado no 

curso de 
medicina 

veterinária da 
UFMG 

23/05/2019, 
entrevista e 
análise de 

currículo às 
13:00, na sala 

212 do Bloco do 
Hospital da 
Escola de 

Veterinária 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em cursos da UFMG, que possuam 

conhecimentos e habilidades adequadas para o bom exercício do plano de trabalho previsto 

para o projeto.  

2. Poderão inscrever-se alunos matriculados em no máximo 32 (trinta e dois) créditos. 

3. É obrigatório que o aluno possua e mantenha um RSG (Rendimento Semestral Global) igual 

ou superior a 2 no último semestre para o qual a informação já tenha sido disponibilizada pelo 

DRCA. Essa regra não valerá para alunos que ainda não tenham qualquer RSG semestral 

lançado em seus históricos escolares devido à entrada recente na UFMG. 

4. No ato de inscrição os alunos deverão enviar os seguintes documentos para o e-mail 

(clinicadeequinosemie@gmail.com): 

- Histórico escolar 

- O último RSG registrado (arquivo retirado no SIGA) 

- Curriculum vitae 

 

DA SELEÇÃO: 

5. A seleção será feita por Comissão Examinadora a ser definida e constará das seguintes 

etapas: 
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a) Análise do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar; 

b) Entrevista avaliando a disponibilidade de horários do aluno e compatibilidade com o 

projeto. 

6. O exame de seleção será realizado no dia 23/05/2019, às 13 horas, na sala 212 do Bloco do 

Hospital da Escola de Veterinária. 

7. Serão considerados aprovados os candidatos com nota final igual ou superior a 70 (setenta) 

pontos. 

8. Os candidatos aprovados serão classificados segundo seu desempenho, na ordem 

decrescente de suas médias apuradas. 

 

DOS RESULTADOS: 

9. Os resultados estarão à disposição dos interessados no CENEX, a partir do dia 24/05/2019. 

10. A vigência do voluntariado será de 01/06/2019 a 15/12/2019, podendo ser renovada. 

 

 

 

 

 

 

 

Professora Raffaella Bertoni Cavalcanti Teixeira Santos 

 


