
                                                                      
 
 

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 “Teatro do Afeto: linguagens cênicas na formação emocional, empática e sociocultural do médico 

diante do seu público” da unidade acadêmica Departamento DE Clínica Médica da Faculdade de Medicina (campus Juiz de Fora) torna 

público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 01 Vaga de bolsista graduando e 14 vagas de 

voluntários graduandos.  

I. Dos Candidatos 

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

a) Estar regularmente matriculado em Curso da área da Saúde da UFJF (campus Juiz de Fora)  

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. 

II. Atividades a serem realizadas 

a. Participação nas reuniões semanais  
b. Leitura e estudo dos textos propostos 
c. Trabalhar da identidade visual do grupo 
d. Criar página do grupo no Instagram 
e. Manter postagens regulares na página do Instagram 
f. Organizar e divulgar o cronograma das lives com os esquetes teatrais do grupo 
g. Contribuir na concepção do espetáculo 
h. Participar na produção/atuação na montagem do espetáculo 
i. Redação de trabalho a ser apresentado no COBEM 

 
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 Entrevista a ser realizada por videoconferência na plataforma Google Meet 

3 Em caso de empate, o desempate será pela data de nascimento e será aprovado o aluno mais velho 

V. Da Inscrição 

DATA: 16 a 18 de junho de 2021 

LOCAL: Através de preenchimento de google forms no link abaixo* 

Link inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrlHSVSaMBOvfxAKKY5FZLYCrEAz5svzQI7JLTjbWbRYBTMg/viewform?usp=sf_link 

*para ter acesso ao questionário é necessário estar logado em sua conta institucional da UFJF 

HORÁRIO: o questionário permanecerá disponível até as 22h do dia 18 de junho de 2021 

 



                                                                      
 
 

VI. Da Seleção  

DATA: 24/06/2021 

LOCAL: Google Meet, o link será enviado para o e-mail dos inscritos  

HORÁRIO: a partir das 14:30, as entrevistas se darão pela ordem alfabética e o horário de cada inscrito será enviado por e-mail 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 25/06/2021 

LOCAL:  Site da Faculdade de Medicina 

https://www.ufjf.br/medicina/ 

HORÁRIO: 17h 

 

 

Juiz de Fora, 11 de junho de 2021. 

 

 

 

 

Profa. Lígia Menezes do Amaral 

SIAPE:2148737 

COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO 


