
                                                                      
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: 

UNIDADE ACADÊMICA:  

O coordenador do projeto/programa _ANATOMIA HUMANA APOIO AO ENSINO FUNDAMEMNTAL E MÉDIO______ da unidade 

acadêmica _ICB______ torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de _01_____ vaga(s) de 

bolsista(s) graduando e _04_ vaga(s) de voluntário(s) graduando.  

I. Dos Candidatos 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF;  

b) Não estar em débito com a Extensão no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de Assistência 

Estudantil. 

e) Ter compatibilidade horária com o exercício do Projeto ( comprovar com a grade horária impressa anexa à prova) 

f) Apresentar aptidão, conhecimento e perfil compatível com o Projeto em questão. 

g) Ter cursado todo o conteúdo de Anatomia do seu curso ( Já haver concluído o estudo da Anatomia inerente ao seu curso de graduação, 

ou haver cursado Anatomia Básica, para os cursos que têm apenas 1-uma- Anatomia no curriculum) 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Atendimento às escolas 

b) Gravação e edição de vídeo  

c) Confecção de material impresso para edição e utilização durante as aulas práticas e elaboração de artigos científicos 

d) Apresentação do Projeto em Congressos, Mostras da UFJF e fóruns científicos. 

III. Da seleção 

A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a bolsa ou a vaga de voluntário se 

vincula; 

O projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos estudantes; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente; 

Em caso de desistência do bolsista ou voluntário selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, o próximo candidato 

classificado assumirá a vaga. 

IV. Do Processo de Seleção 

1-Prova escrita de conhecimentos que verse sobre os pontos do programa objeto do presente Projeto de 
Extensão (Anatomia Geral:  Corpo Humano para alunos do ensino fundamental e médio). 

Obs.: este instrumento de avaliação é obrigatório; 
2 - Entrevista escrita pontuando: a) disponibilidade de horário; b) histórico das atividades prévias no Projeto; 

c) engajamento com a proposta do presente Projeto e com a Extensão Universitária; d) aptidão para a função. 

Critério de desempate: melhor pontuação na prova de conhecimentos, seguida pela melhor pontuação na 
entrevista escrita. 

*Ambas as provas serão eliminatórias, devendo o candidato obter, em cada uma, nota 7 (sete) para 
aprovação 



                                                                      
 
 
 

V. Da Inscrição 

DATA: de 15/09/2022 a 19/09/2022  

LOCAL: Departamento de Anatomia (assinar folha de inscrições) ou Site do Departamento de Anatomia acessar o link: 

https://www.ufjf.br/anatomia/projetos-2/editais/ 

VI. Da Seleção  

DATA: 20/09/2022 

LOCAL: Departamento de Anatomia 

HORÁRIO: 10 h. 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 21/09/2022 

LOCAL: Site do Departamento de Anatomia 

HORÁRIO: 17 h. 

 

 

Juiz de Fora, 15 de Setembro de 2022. 
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