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PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE ALUNOS NO PROGRAMA DE 
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO MONITORES E VOLUNTÁRIOS 
PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018. 

 
 

A Coordenação de Extensão do Centro Universitário Metodista 
Izabela Hendrix, no uso de suas atribuições, torna público o 
PROCESSO SELETIVO PARA MONITORES E VOLUNTÁRIOS NO 
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA “Saúde Coletiva”, 
conforme descrito a seguir: 

 
 
1) DA JUSTIFICATIVA 
A participação no Projeto de Extensão intitulada “Saúde Coletiva” como voluntário(a) 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 em conjunto 
com o(a) professor(a), o(a) estudante aprimora seu conhecimento, pratica a intervenção 
social, a partir da atuação profissional aos pequenos empreendedores e ao, mesmo 
tempo, exercita sua vida cidadã. 
 
2) DO OBJETIVO DO PROJETO 
 
Oferecer aos alunos de graduação do CEUNIH, atividades diversificadas que os 
estimulem a se tornarem indivíduos transformadores e participantes no processo de 
desenvolvimento da aprendizagem, contribuindo para a inovação da linguagem na 
prevenção de agravos e promoção da saúde. Informar à população de Belo Horizonte e 
grande BH das principais doenças humanas enfatizando transmissão, forma de 
diagnóstico, e prevenção. Visa a inserção dos estudantes para lidarem com a 
comunidade levando informações de educação em saúde, atendendo junto com 
estudantes de outros cursos, a população e sociedade civil. 
 
 
3) DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E PRÉ-REQUISITOS GERAIS 
3.1 Ser estudante regularmente matriculado do Centro Universitário Metodista Izabela 
Hendrix; 
3.2 Ser estudante do curso de Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, 
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Pedagogia. 
 
4) DO PERFIL DO(A) ALUNO(A) 
4.1 Ser pró ativo, compromissado, interessado em novos aprendizados e participativo; 
4.2 Ter interesse no tema trabalhado; 



 

4.3 Ter disponibilidade para atendimento. 
5) DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

Organizar material informativo na área da saúde coletiva; informar a comunidade sobre 
diversas doenças e formas de prevenção; aferir pressão arterial, dosar glicemia capilar e 
avaliar circunferência abdominal nas diversas ações que serão realizadas junto à 
comunidade. Organizar e ministrar palestras na área da saúde. Acompanhar visitas 
técnicas orientadas e contactar escolas de ensino técnico, médio e fundamental, 
hospitais e instituições para as atividades a serem desenvolvidas. 
 
6) DAS VAGAS 
6.1 As vagas disponíveis neste edital são para 2 monitores e 12 Voluntários; 
6.2 A carga horária para os alunos selecionados é de 4 horas semanais, podendo variar; 
6.3 O tempo de contratação é de um semestre, com data de vigência para o dia 02 de 
abril de 2018 e término para 13 de julho de 2018. 
 
7) DA INSCRIÇÃO DO(A) ALUNO(A) 
As inscrições serão entre os dias 12 de março de 2018 e 15 de março de 2018, através 
da ficha de inscrição que consta em anexo no site junto ao edital, o qual o aluno deverá 
enviá-lo para o e-mail: rafaela.silva4@izabelahendrix.metodista.br 
 
8) DA SELEÇÃO 
Os(as) interessados(as) deverão ter disponibilidade para participar da seleção entre os 
dias 15 e 16 de março de 2018, às 16:00 horas em local a ser combinado no Centro 
Universitário Metodista Izabela Hendrix. 
 
9) DO RESULTADO 
Os resultados serão divulgados no site ou pelo e-mail pessoal do(a) aluno(a) a partir do 
dia 19 de março de 2018. 
 
10) DA ASSINATURA DE CONTRATO 
O período da assinatura de contrato será entre os dias 21 de março de 2018 e 23 de 
março de 2018, na sala das Agências (1320) no Centro Universitário Metodista Izabela 
Hendrix. 
 
 
 
 
Importante: Para o(a) estudante selecionado(a) será atribuído certificado de atividades 
complementares de extensão, porém é imprescindível a assinatura do contrato. Ao 
contrário, o mesmo não estará autorizado a iniciar as atividades e não receberá 
certificado. 

 
 
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 



 

 
 

Data Atividade Local 

12/03 a 14/03 de 
2017 

Período de inscrição 
E-mail ao professor responsável: 
rafaela.silva4@izabelahendrix.metodista.br 

 

15/03 a 16/04 Período de seleção A combinar com o professor responsável 

19/03 
Publicação do 

resultado 
E-mail do aluno 

21/03 a 23/03 de 
2017 

Período de 
assinatura do 

contrato 
CEUNIH - Agências, Sala 1320 

02/04 Início das atividades A combinar com o professor responsável 

 
 
 

Belo Horizonte, 06 de março de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renato Barbosa Fontes 
Assessoria de Extensão Universitária 

Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix 
 
 

 


