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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE TRABALHO 

 

Art.1º A coordenação do Comitê Gestor do COAPES faz saber que no período de 16 a 20 de 

fevereiro de 2018 receberá inscrições para candidatos a 1 (uma) vaga de bolsista para atuar junto 

à comissão Gestora Local do COAPES. Atribuições: registro das reuniões (atas), arquivamento 

de documentos e correspondências.  

 

Art.2º Todos os candidatos deverão atender os seguintes requisitos para participarem da seleção: 

I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFOP. 

II. Ter disponibilidade para dedicar ao projeto 15 (quinze) horas semanais, sendo 4 (quatro) 

delas para acompanhar as reuniões mensais da Comissão que se realizam, ordinariamente, toda 

terceira sexta-feira de cada mês.  

III. Ter disponibilidade para início imediato no projeto no mês de março de 2018. 

 

Art.3º As inscrições deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE por email, sendo enviadas 

para o endereço: adrianamfigueiredo@medicina.ufop.br 

 

Art.4º Documentos a serem enviados: 

I. Histórico e atestado de matrícula atualizados. 

II. Texto com no máximo 300 palavras, explicitando os motivos do interesse em trabalhar na 

função e as justificativas de possuir as habilidades necessárias para a mesma. 

III. Declaração de possuir disponibilidade de, no mínimo 15 horas semanais para dedicação ao 

trabalho, sendo 4 (quatro) delas para acompanhar as reuniões mensais da Comissão que se 

realizam, ordinariamente, toda terceira sexta-feira de cada mês. Observação: O texto e a 

Declaração deverão ser datados e assinados e enviados em pdf. 

 

Art.5º Critérios de seleção: 

I. Análise do texto. 

II. Entrevista a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2018, às 10hs no Laboratório de Saúde 

Coletiva – sala 206 – da Escola de Medicina da UFOP, Campus Morro do Cruzeiro. 

 

A coordenação não se responsabiliza por inscrições não recebidas em decorrência de eventuais 

problemas técnicos e congestionamento nas linhas de comunicação, nem por documentos 

corrompidos ou não comprovados. O resultado final da seleção será publicado e divulgado em 

painel impresso na EMED/UFOP até o dia 21 de fevereiro de 2018. Os selecionados deverão 

estar aptos a iniciarem as atividades do projeto em 01de março de 2018. A coordenação entrará 

em contato, por email com os selecionados para realização do cadastro e assinatura dos termos 

de compromisso. 

Ouro Preto, 15 de fevereiro de 2018. 
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