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Edital simplificado de seleção de bolsista do  

Projeto de Extensão: 

 

AMBULATÓRIO DE ESTOMATOLOGIA  

DO NÚCLEO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO HU / 2020 

 

- Referente ao EDITAL No. 5/2019/PROEX (PROBOLSAS 2020) - 

 

 

O Coordenador do projeto de extensão supracitado torna pública a abertura das inscrições destinado 

a classificar DOIS alunos que irão desenvolver atividades de extensão, como BOLSISTAS DE 

EXTENSÃO. 

 

 

DO BOLSISTA E DA BOLSA: 

1 .O bolsista de extensão exercerá suas funções em 20 (vinte) horas semanais durante o período de 

vigência da bolsa (de 1º. de março a 31 de dezembro de 2020); 

2. O valor mensal da bolsa é de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). 

 

 

DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: 

O projeto de extensão será desenvolvido no Núcleo de Odontologia Hospitalar do HU, 3º andar. 

 

 

DOS REQUISITOS PARA CONCORRER AS REFERIDAS BOLSAS: 

1. Como pré-requisito para concorrer as DUAS vagas como bolsista, o candidato deverá: 

- estar regularmente matriculado em curso de graduação em Odontologia da UFSC; 

- não poderá ter colação de grau prevista para o período de vigência da bolsa; 

- deverá possuir índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0; 

- deverá dispor de 20 horas semanais para dedicação ao projeto sendo que, necessariamente, 

deverá dedicar-se ao projeto TODAS AS TERÇAS-FEIRAS A TARDE, DAS 13:30 ÀS 

18:30HRS; a carga horária restante (até completas 20hrs/semanais) deverá ser cumprida em 

horários acordados entre ambas as partes, desde que atenda aos interesses do projeto; 

- não deverá ter relação de parentesco direto com o coordenador do referido projeto de extensão, 

o que inclui cônjuge: companheiro, parente em linha neta, colateral ou por afinidade até 3º grau; 



- não deverá ter vínculo empregatício ou receber outra bolsa de qualquer natureza (exceto a Bolsa 

Estudantil instituída pela Resolução No. 32/CUn/2013). 

 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 17 de fevereiro a 02 de março de 2020, 

entregando os seguintes documentos na Secretaria do Departamento de Patologia do CCS, aos 

cuidados do Chefe de Expediente (Sr Fabio), contendo os seguintes documentos: 

1.Ficha de inscrição preenchida (a seguir), devidamente assinada; 

2.Histórico escolar atualizado;  

3.Espelho de matrícula com os horários das disciplinas nas quais o candidato está matriculado; 

4.Currículo extraído da Plataforma Latões/CNPq (http://lattes.cnpq.br/); 

5.Declaração (máximo 1 página) do candidato sobre suas experiências anteriores de (a) 

estágio voluntário de férias e/ou (b) estágio voluntário no período regular do semestre e/ou 

(c) bolsas de pesquisa ou de extensão, todos estes necessariamente realizados junto ao 

NÚCLEO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR do HU/UFSC. Deverão ser citados os 

semestre(s) ou período(s) ou ano(s) em que tais atividades foram realizadas, bem como a 

carga horária aproximada. 

 

 

DAS ENTREVISTAS: 

Os documentos serão avaliados e os candidatos serão entrevistados no dia 04 de março de 2020 

(quarta-feira), a partir das 16hrs, na Sala de Professora Coordenadora do projeto (anexa ao 

Depto de Patologia), por ordem de chegada. 

 

 

DOS RESULTADOS: 

Os resultados serão divulgados até o dia 06 de março de 2020, no mural e no site do Depto de 

Patologia, andar térreo do CCS/UFSC, com previsão de início imediato das atividades, tão logo os 

tramites burocráticos necessários sejam realizados. 

 

 

OBS IMPORTANTE! 

Este é um edital simplificado, contendo os dados mais importantes. Maiores informações no 

EDITAL No. 5/2019/PROEX (PROBOLSAS 2020)  
 

 

 

 

 

Professora Dra Liliane Janete Grando 

- Coordenadora do projeto de extensão –  

http://lattes.cnpq.br/


Edital de seleção de bolsista do  

Projeto de Extensão: 

 

AMBULATÓRIO DE ESTOMATOLOGIA  

DO NÚCLEO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO HU / 2020 

 

 

EDITAL Nº 5/2019/PROEX (PROBOLSAS 2020)  

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO A VAGA DE BOLSISTA DE EXTENSÃO:  

 

 

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________ 

 

N'. DE MATRICULA: _____________________________________________________________ 

 

CURSO DE ODONTOLOGIA, MATRICULADO NO SEMESTRE: ________________________ 

 

E-MAIL: _______________________________________________________________________ 

 

TELEFONE PARA CONTATO: (_____) ______________________________________________ 

 

LINK CURRÍCULO LATTES: ______________________________________________________ 

 

 

Eu, ________________________________, DECLARO ESTAR CIENTE DAS NORMAS 

REFERENTES AO EDITAL DE SELEÇAO PUBLICADO PELA PROFA COORDENADORA DO 

PROJETO OS QUAIS, POR SUA VEZ, SEGUEM AS DIRETRIZES DO EDITAL DA PRO-

REITORIA DE EXTENSÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 

EDITAL NO.  5/2019/PROEX PROBOLSAS 2020, DA  

Fpolis, _____/_____/ 2020. 

 

 

 

ASSINATURA DA(O) CANDIDATA(O) 

 

 

Entregue ao Departamento de Patologia em: ___/______/ 2020, as ________hrs. 

OBS: Para entrega dos documentos, deverá ser respeitado o horário de atividades da Secretaria do 

Depto de Patologia/ CCS/UFSC. 


