
 

 
 

Edital 2020.1 - Seleção de Voluntário - Projeto de Extensão  
 
O projeto de extensão “Viva Mais: O seu encontro com o bem estar, a cidadania e a saúde”                  
torna pública a seleção de voluntários, para atuar na ação, ao longo dos semestres de               
2021. 
 

1. INSCRIÇÃO 
 

1.1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
Os candidatos devem preencher o Formulário de Inscrição, utilizando seu e-mail           
institucional, e fornecer os documentos solicitados, no período compreendido entre os dias            
08/02/2021 e 12/02/2021. 
 

1.2. PRÉ-REQUISITOS 
Os candidatos devem ser alunos regularmente matriculados na Universidade Federal de           
Ouro Preto, preferencialmente, dos cursos de Bacharelado em Medicina e Jornalismo, mas            
o edital permanece aberto para a inscrição de discentes de todos os cursos: 

1.1.1. Estar cursando a partir do 3º (terceiro) período; 
1.1.2. Ter coeficiente maior que 6 (seis). 
1.1.3. Disponibilidade para carga horária semanal de 10 (dez) a 15 (quinze)            
horas. 

 
1.2. SELEÇÃO 

Os candidatos deverão fazer upload dos seguintes documentos no Formulário de Inscrição            
(https://forms.gle/EvUtzCRFfYfo4Xwf6): 

1.2.1. Atestado de Matrícula 
1.2.2. Histórico Escolar 
1.2.3. Curriculum vitae 

 
1.3 VAGAS 

04 (quatro) vagas (voluntário), para atuar de segunda a sexta-feira. 
 

1.3.1. 02 vagas para estudantes do curso de Medicina  
Atividades: Participação de reuniões, pesquisa, produção de pautas e de          
roteiros, gravação de programas de rádio e/ou podcast; 

1.3.2. 01 vaga para estudante do curso de Jornalismo  
Atividades: Participação de reuniões, pesquisa, produção de pautas e de          
roteiros para posts em Redes Digitais; 

1.3.3. 01 vaga para estudante do curso de Jornalismo ou de outros cursos:  
Atividades: Participação de reuniões, pesquisa e produção de pautas,         
roteiros e gravação de programas de rádio e/ou podcast; 

 
2. SELEÇÃO E RESULTADOS  

Os selecionados serão comunicados via e-mail institucional, utilizado para preenchimento          
do Formulário de Inscrição, no dia 22/02/2021. 
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3. DÚVIDAS ADICIONAIS 

O candidato poderá obter mais informações sobre o processo seletivo por meio do e-mail              
“vivamaisufop@gmail.com”. 
 

 
Ouro Preto, 05/02/2021 

 
 
 
 
 

 
Professora Eloisa Helena de Lima,  

Departamento de Medicina de Família, Saúde Mental e Coletiva 
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