
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX 

EDITAL DE SELEÇÃO nº. 02 / 2014 

 
A Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Metodista Izabela 
Hendrix, no uso de suas atribuições, torna público o PROCESSO 
SELETIVO PARA ALUNOS PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
NO PROJETO DE EXTENSÃO “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
DOS ATLETAS RESIDENTES NAS REPÚBLICAS DO MINAS 
TENICAS CLUBE” com incentivo financeiro a alunos(as), conforme 
descrito a seguir: 

 
 
 
 
I - DA JUSTIFICATIVA 
 

Considerando a necessidade de aperfeiçoar o acompanhamento e desempenho do corpo discente prevista 
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix; 

Considerando o Regimento Interno do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, em especial o previsto 
nos artigos 68 e 69, do Capítulo IV; 

Considerando a Regulamentação de Extensão (04/2013); 
Considerando o Convênio de Cooperação Institucional, Educacional e Cultural (CO1351) entre o Instituto 

Metodista Izabela Hendrix e o Minas Tênis Clube;   
Considerando a oportunidade de instituir um estímulo à produção e ao desempenho intelectual de seus 

alunos/as, a Pró-reitoria Acadêmica decide institui o presente processo de seleção para o Estágio no projeto de 
extensão “Diagnóstico Situacional dos Atletas residentes nas repúblicas do Minas Tênis Clube”.  
 

 
II - DO OBJETIVO 

 
O Estágio extensionista é um estímulo à inserção do(a) estudante de graduação nas atividades que 

asseguram a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A partir do trabalho conjunto com o(a) professor(a), 
o(a) estudante aprimora seu conhecimento, pratica a intervenção social e se prepara para uma possível continuação da 
vida acadêmica, na pós-graduação, ao mesmo tempo em que exercita sua vida cidadã. 

 
 
III - DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO - PRÉ-REQUISITOS GERAIS 
 

1) Ser estudante de qualquer curso do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix  ativo/a e adimplente 
do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix; 

2) Que possua disposição, interesse e comprometimento no investimento na área acadêmica, em 
especial, de pesquisa e extensão; 

3) Que possua noções básicas de informática, em especial, do Excel. 
4)    Que tenha disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades de estágio, objetivando atender aos 

programas pleiteados nos turnos, horários e locais praticados pela equipe envolvida.  
4) Que satisfaça aos pré-requisitos específicos solicitados no Estágio a que se candidata.  
 
 
 

 



 

 
IV - DA INSCRIÇÃO DO/A ALUNO/A  
 

As INSCRIÇÕES ocorrerão de 27/03/14 á 02/04/14 e poderá ser feita com o professor responsável 
através de e-mail: renato.fontes@izabelahendrix.edu.br.  A mensagem de e-mail deverá ter no 
assunto “seleção projeto de extensão Minas Tenis Clube” e no seu conteúdo os dados do(a) 
candidato(a): nome completo, curso, nº de matrícula, período, data de nascimento e RG.  
 

 
 É de responsabilidade do(a) aluno(a), a inscrição e a confirmação da mesma junto ao professor(a). O 

trato com o processo de inscrição conforme o edital é parte do processo seletivo.  
 

V - DA SELEÇÃO 
 
O(a) candidato(a) SERÁ CONVOCADO(A) no dia 03 de ABRIL de 2014 pelos professores(as) responsáveis 
pelo programa de monitoria para o processo seletivo (entrevista, prova ou outro). Em seguida, os alunos 
selecionados serão encaminhados ao Minas Tênis Clube para nova entrevista e, se aprovados, registro para 
recebimento de bolsa, onde serão cobrados os seguintes documentos: 
 

(   )   Carta de apresentação dos dois últimos estágios (se houver) 

(   )   Comprovante de residência - Conta de água, luz ou telefone (xerox, 02 cópias 

separadas) 

(   )   Carteira de identidade (xerox, 02 cópias separadas) 

(   )   Cartão do CPF (xerox, 02 cópias separadas) 

(   )   Atestado de bons antecedentes  (Psiu da Praça Sete ou Av. Augusto de Lima nº 1833 próximo 

ao Fórum - internet: https://wwws.pc.mg.gov.br/atestado) 

(   )   Comprovante de escolaridade (xerox) - Declaração da faculdade 

(   )   02 fotos 3 X 4 (recentes, coloridas e fundo claro) 
 
 
 Cabe aos(às) professores(as) responsáveis pelo programa de monitoria e Estágio:  
 

1) A CONVOCAÇÃO E SELEÇÃO DOS ALUNOS(AS). 
2) ENCAMINHAMENTO DOS SELECIONADOS AO RH DO MINAS TENIS CLUBE. 
3) A CONDUÇÂO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E O ENCAMINHAMENTO À PRÓ-REITORIA 

ACADÊMICA (proacad@izabelahendrix.edu.br) DO RESULTADO, EM ORDEM 
CLASSIFICATÓRIA, ACOMPANHADO DE RELATÓRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO, ATÉ O DIA 
04/04/ 2014. 

 
 

VI - DO RESULTADO  
 

O preenchimento das vagas será feito pelos(as) estudantes aprovados(as) em ordem decrescente de 
classificação. Os RESULTADOS SERÃO DIVULGADOS no Portal, À PARTIR DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 
2013. 
 

VII - DO INCENTIVO ACADÊMICO FINANCEIRO 
 

Como auxílio, será oferecido incentivo financeiro acadêmico, através do convênio com o Minas Tênis Clube no 
valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta  reais), mensalmente. 
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VIII - DA VIGÊNCIA 
 

Os(as) estudantes serão selecionados(as) para exercerem as atividades, objeto deste EDITAL, DE ABRIL DE 
2014 ATÉ JUNHO DE 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Belo Horizonte, 25 de março de 2014. 
 
 
 

Flavio Queiroz de Oliveira 

 
_________________________________________ 

Assessor da  Pró Reitoria Acadêmica  
 
 
 
 

Renato Barbosa Fontes 
 

________________________________________ 
Coordenação da Extensão Universitária 


