
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL N.º 07/2012-GD, 07 de fevereiro de 2012 
 

O DIRETOR DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG faz saber que no período de 07 a 14 de fevereiro 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 os projetos de extensão desta Unidade, conforme quadro abaixo: 
 

PROJETO VAGAS PRÉ- REQUISITO DATA SELEÇÃO 

Programa de Integração e Cooperação 

Institucionais entre a Escola de 

Veterinária e Setores da Sociedade 

Mineira: Fala Bicho; De Olho nos 

Bichos; Ação para desenvolvimento 

de comunidades de agricultura 

familiar no município de Conselheiro 

Lafaiete. 

02 Estar matriculado no curso de graduação 

em Comunicação Social. 

16/02/2012, Sala 

304, 14:00h 

Aulas práticas integradas de Campo - 

APIC 

03 Estar matriculado no curso de graduação 

em Medicina Veterinária, a partir do 6º 

período. 

16/02/2012, Sala 

271 (CENEX), 

14:30 h. 

Pesquisa de agrotóxicos e metais nos 

animais domésticos 

01 Estar matriculado no curso de graduação 

em Medicina Veterinária, a partir do 5º 

período. 

16/02/2012, Sala 

245, DCCV, 9:00h, 

tel: 3409-2250 

Correção ambiental e reciclagem com 

carroceiros de BH 

03 Estar matriculado no curso de graduação 

em medicina veterinária, a partir do 3º 

período. 

16/02/2012, Sala 

212, 12:30h, tel: 

3409-2251 

Melhoria da Qualidade do Leite e 

Controle da Mastite - UNILEITE 

02 Estar matriculado no curso de graduação 

em Medicina Veterinária, a partir do 6º 

período. 

16/02/2012, Sala 

124, DCCV, Sala 

Prof. Lívio, 14:00h, 

tel: 3409-2246 

Estruturação de Assessoria de 

Comunicação da Escola de 

Veterinária – Fase II 

03 Estar matriculado em um dos cursos de 

graduação da UFMG: Medicina 

Veterinária, Comunicação Social com 

habilitação em Jornalismo ou habilitação 

em Publicidade e Propaganda. A seleção 

será por meio de prova escrita e 

apresentação de portifólio. 

16/02/2012, Sala 

271 (CENEX), 

9:00h, tel: 3409-

2017 

Atividade Integrada da Formação em 

Sítio Permanente – Pompéu 

02 Estar matriculado no curso de graduação 

em Medicina Veterinária, a partir do 5º 

período. 

16/02/2012, Sala 

267, Prof. Marcelo 

Resende, 10:00h, 

tel: 3409-2054 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1º Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados, que tenham disponibilidade de horários, para 

trabalhar nos turnos da manhã ou tarde, totalizando 20 horas semanais, e que não sejam beneficiários de 

outra bolsa. 

 

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. 

 

Art. 3º É vedada a inscrição do candidato em mais de um projeto; 

 

Art. 4º A seleção será feita por Comissão Examinadora composta pelo: 

- Coordenador do Projeto e 

- Subcoordenador ou um professor colaborador do Projeto. 

 

Art. 5° A seleção será feita através da análise curricular e entrevista e/ou prova escrita / análise de portifólio 

(conforme quadro acima). 

 

Art. 6º Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem a indicação unânime da Comissão 

Examinadora; 

 

Art. 7º Os candidatos aprovados serão classificados segundo seu desempenho nas duas etapas da seleção; 

 

Art. 8º Os resultados serão divulgados pelo CENEx até 48 horas após a seleção; 

 

Art. 9º A validade do resultado da seleção é de 150 dias, a contar do dia de sua divulgação; 

 

Art. 10º O bolsista receberá bolsa creditada pela PROEX em conta bancária pessoal do bolsista; certificado e 

possibilidade de créditos acadêmicos (flexibilização curricular); 

 

Art. 11º A bolsa terá duração de 09 (nove) meses; 

 

Art. 12º Será exigida dos bolsistas a dedicação de 20 horas semanais aos respectivos projetos e rendimento 

semestral global (RSG) igual ou superior a 3(três). 

 
 

 

Prof. José Aurélio Garcia Bergmann 

Diretor da Escola de Veterinária da UFMG 


