
 

 

 

 

 

EDITAL N.º 11/2012-GD, 13 de março de 2012 

 

 
 

A DIRETORA, EM EXERCÍCIO, DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG faz saber que no 

período de 13 a 23 de março de 2012, dias úteis, de 07 às 12:00 horas, o Centro de Extensão da Escola de 

Veterinária estará recebendo inscrições de candidatos para exame de seleção de bolsistas para o projeto de 

extensão desta Unidade, conforme descrito abaixo: 

 

PROJETO VAGAS PRÉ- REQUISITO DATA SELEÇÃO 

Atividade Integrada da 

Formação em Sítio 

Permanente – Pompéu 

02 Estar matriculado em curso de Pós-

graduação da Escola de Veterinária, 

mestrado ou doutorado, Ciência 

Animal ou Zootecnia 

26/03/2012, 

Diretoria da Escola 

de Veterinária, 14 

horas 

 

Art. 1º Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em curso de Pós-graduação da Escola de 

Veterinária, mestrado ou doutorado, Ciência Animal ou Zootecnia, que tenham disponibilidade de horários, 

para trabalhar nos turnos da manhã ou tarde, totalizando 20 horas semanais, conforme cronograma abaixo: 

 

Dia da Semana Horário Atividade 

Quinta-feira 17 horas Saída de Belo Horizonte para Pompéu 

Sexta-feira Todo o dia Visita a propriedades rurais e/ou atendimento à Secretaria de Saúde 

de Pompéu 

Sábado Todo o dia Visita a propriedades rurais e/ou atendimento à Secretaria de Saúde 

de Pompéu 

Domingo Todo o dia Visita a propriedades rurais e/ou atendimento à Secretaria de Saúde 

de Pompéu 

Segunda-feira 9 horas Retorno à Belo Horizonte 

 

OBS.: Este cronograma será realizado em semanas alternadas, havendo revezamento entre os 

bolsistas nestes finais de semana. Nas semanas em que não houver a viagem, haverá atendimento aos 

alunos do 10º período de Medicina Veterinária, na Escola de Veterinária. 

 

Art. 2º No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição (preenchida no CENEx); 

b) Carteira de Identidade e CPF (cópia xerográfica); 

c) Histórico Escolar; 

d) Curriculum; 

e) Comprovante de matrícula do semestre vigente. 

 

Art. 3º A seleção será feita por Comissão Examinadora composta pelo Coordenador do Projeto e Professores 

por ele designados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 4° A seleção será feita através da análise curricular e entrevista. 

 

Art. 5º Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem a indicação unânime da Comissão 

Examinadora; 

 

Art. 6º Os candidatos aprovados serão classificados segundo seu desempenho nas duas etapas da seleção; 

 

Art. 7º Os resultados serão divulgados pelo CENEx até 48 horas após a seleção; 

 

Art. 8º A validade do resultado da seleção é de 150 dias, a contar do dia de sua divulgação; 

 

Art. 9º O bolsista receberá certificado e bolsa de estágio, de acordo com o Convênio 008/2012 

(UFMG/Município de Pompéu/FEPMVZ), creditada pela FEPMVZ, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), acrescida de R$ 200,00 (duzentos reais) de auxílio-transporte, em conta bancária pessoal do bolsista; 

 

Art. 10º A bolsa terá duração de 10 (dez) meses, a partir da data da contratação do bolsista. 

 

 

 

 

Profa. Zélia Inês Portela Lobato 

Diretora, em exercício, da Escola de Veterinária da UFMG 
 

 


