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EDITAL Nº 01/2021 

SELEÇÃO DE INTEGRANTES PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 

FAMMUCIDADE – MEDICINA PARA A COMUNIDADE 

 
A Coordenação do projeto Fammucidade – Medicina para a Comunidade, resolve 

PRORROGAR as inscrições do processo seletivo, a fim de compor a equipe do projeto. 

 

 
3. INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO 

4.1. As inscrições deverão ser realizadas através do seguinte formulário: 

https://forms.gle/bACqEi3wBLQthkXV9, no período de 12/07/2021 a 02/08/2021. 

4.1.1. Somente serão aceitas inscrições efetuadas dentro do período de inscrição. 

4.1.2. Todas as respostas do formulário são obrigatórias, não sendo possível concluí-lo sem que 

todas as perguntas estejam respondidas. 

 

 
5. ANÁLISE E JULGAMENTO 

5.1. Caberá ao Comitê Técnico de Avaliação, composto por 1 (um) representante da 

Coordenação do Projeto e 2 (dois) representantes da atual equipe atual do Projeto. 

5.1.1. Analisar e determinar o deferimento ou não, das inscrições. 

5.1.2. Avaliar o material audiovisual a ser solicitado a cada inscrito para o processo seletivo. 

5.1.3. Entrevistar os candidatos por meio de videoconferência. 

5.1.4. Avaliar a desenvoltura na comunicação e as habilidades pertinentes para a produção do 

material do projeto. 

5.2. Os critérios de avaliação se darão com a pontuação de 1 a 5 para cada um dos seguintes 

itens: 

5.2.1. Gravação de um vídeo curto (10 segundos) onde o candidato deverá convidar as pessoas 

para conhecer o canal Fammucidade. O vídeo não será publicado. Servirá apenas como base 

para avaliação das habilidades do candidato: dicção, postura, desenvoltura diante da câmera, 

busca por nitidez e boa iluminação (natural ou não). 

5.2.2. A entrevista, onde o candidato deverá expressar o seu interesse e disponibilidade para 

participar do projeto, desenvoltura, postura, dicção e demonstração de responsividade 

durante a conversa. 

5.2.3. Habilidades de gravação, noções de captação de som, edição de vídeos e produção de 

material gráfico. Competências anteriores e demonstração de facilidade para o aprendizado, 

serão considerados. 

5.3. O envio dos vídeos e as entrevistas serão marcadas, informadas por e-mail e realizadas entre 

os dias 03/08/2021 e 06/08/2021. 

https://forms.gle/bACqEi3wBLQthkXV9
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6. DOS RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1. Os resultados serão divulgados no dia 09/08/2021, na página da Fammuc: 
http://site.ufvjm.edu.br/fammuc/ 

 
 

7. DOS RECURSOS 

7.1. O prazo para a interposição de recursos será até as 23:59 do dia 10/08/2021. 

 

8. DOS RESULTADOS 

8.1. O resultado final, após avaliação dos recursos, se dará no dia 11/08/2021. 

 
 

9. CALENDÁRIO 
 

ETAPA DATA 

Lançamento do Edital 12/07/2021 

Período de Inscrições 12/07/2021 a 02/08/2021 

Período de Entrevistas e Avaliação 03/08/2021 a 06/08/2021 

Divulgação do Resultado Preliminar 09/08/2021 

Data para Interposição de Recurso 10/08/2021 

Divulgação do resultado final 11/08/2021 

Vigência do Objeto e Lista de Espera 12/07/2021 a 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teófilo Otoni, 19 de julho de 2021. 

 

 

 

 
Giullio Piettro Gomes da Silva 

Coordenador do Projeto 

http://site.ufvjm.edu.br/fammuc/

