MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA - MINAS GERAIS

Departamento de Fisioterapia

Edital Nada Melhor 2019-1
A Coordenação do projeto de extensão Nada Melhor: estimulação aquática para bebês torna
público a seleção de monitores extensionistas voluntários para o semestre letivo 2019-1.

1. DOS OBJETIVOS
Selecionar 24 discentes da UFVJM para composição da equipe de execução do projeto de
extensão Nada Melhor no setor de piscinas do Departamento de Fisioterapia.

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Para a inscrição, é necessário que o(a) candidato(a) atenda aos seguintes requisitos:
2.1. Ser discentes dos cursos de Fisioterapia ou Educação Física da UFVJM.
2.2. Ter disponibilidade para participar do treinamento presencial no dia 23 de março de 2019
(sábado), no horário de 8:00 até 11:00.
2.3. Ter disponível duas horas semanais consecutivas, durante todo o semestre letivo 2019-1, em
um dos horários (turnos) de funcionamento do projeto:
segunda-feira (14:00 até 16:00 ou 16:00 até 18:00) – 6 monitores (3 + 3)
terça-feira (08:00 até 10:00 ou 10:00 até 12:00) – 6 monitores (3 + 3)
quinta-feira (08:00 até 10:00 ou 10:00 até 12:00) – 6 monitores (3 + 3)
sexta-feira (14:00 até 16:00 ou 16:00 até 18:00) – 6 monitores (3 + 3)
3. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições ocorrerão no período de 18 a 20 de março de 2019, por correio eletrônico
(nadamelhorufvjm@gmail.com).
3.2. O pedido de inscrição deverá conter os seguintes dados:
Nome completo do discente:
Número de matrícula:
Curso de graduação:
Horário pretendido:
Contato telefônico (Whatsapp):
4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
4.1. Terão prioridade os discentes que já fizeram parte da equipe do Nada Melhor, tendo a assiduidade
anterior como critério de desempate.
4.2. A ordem de inscrição (dia e horário) será critério para definição do trio de monitores para cada
turno do projeto.
Diamantina, 22 de fevereiro de 2019.

Prof. Wellington F. Gomes
Coordenador do Projeto Nada Melhor
Fisioterapia / FCBS / UFVJM

