FUNDAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA
Praça Presidente Antônio Carlos, 08 São Sebastião Barbacena – MG CEP 36202-336
Telefone: 32 3339-2950 / 3339-2955 Fax: 32 3339-2966 e-mail: fame@funjob.edu.br

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO
DE “PSICOLOGIA MÉDICA E ÉTICA”
1° semestre de 2018
A Diretoria e Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Medicina de Barbacena
(FAME) fazem saber aos interessados que estarão abertas, no período de 07 a 09 de fevereiro de
2018 (com inicio, no primeiro dia de 08h00min e término, no ultimo dia às 18h00min), as
inscrições para a seleção de alunos interessados no Projeto de Extensão de Psicologia Médica e
Ética desta Instituição sob a Coordenação do Professor Sebastião Vidigal no site da
FAME/FUNJOBE.
O presente concurso destina-se ao provimento de 5 (cinco) vagas, podendo participar
exclusivamente os alunos matriculados do 5º ao 8º períodos de curso.
Os alunos serão selecionados, nos termos deste Edital, para exercerem atividades
relativas ao PID nas Disciplinas abaixo relacionadas, com as respectivas vagas:

 05 (cinco) vagas para a Disciplina de Psicologia Médica e Ética.

1º) Só poderão se inscrever os alunos regularmente matriculados do 5º ao 8° períodos, e que já
tenham sido aprovados na Disciplina de Psicologia Médica e Ética.
2º) O aluno candidato deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de horário (4h/semanais)
para exercer as atividades do Projeto, segundo as exigências do Professor responsável pelo
Projeto da Disciplina pela qual pleiteia vaga. O candidato que não puder desempenhar as
atividades nos dois casos supracitados será automaticamente desclassificado do mesmo, passando
a vaga para o candidato subsequente.
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3º) Após divulgação do resultado final, o candidato deverá assinar Declaração atestando ter pleno
conhecimento das normas contidas neste Edital, no Regulamento do Projeto e nas “Regras da
Disciplina”.

4º) Todos alunos regularmente matriculados do 5º ao 8º períodos da Faculdade, observadas as
exigências contidas no Edital e Regulamento estão aptos a participar do Projeto de Extensão.
Sendo que por se tratar de um Projeto de Extensão, não há remuneração para o aluno.
5º) O processo seletivo se dará mediante maior Rendimento Global e disponibilidade de
horário, sendo que será utilizado a frequência como critério de desempate.
6º) O resultado final do processo seletivo será divulgado no máximo até o dia 22 de fevereiro de
2018.
7º) O Projeto terá duração de um ano, após resultado de avaliação de desempenho do Aluno ao
final; de modo que o aluno que obtiver resultado satisfatório, inserido no Projeto pelos dois
semestres letivos consecutivos, receberá o Certificado correspondente.
Barbacena, 28 de novembro de 2017.

Prof. Sebastião Vidigal
Professor Orientador do Projeto

Marco Aurélio Bernardes de Carvalho
Diretor FAME/FUNJOBE
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