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PROGRAMA OU PROJETO DE EXTENSÃO: Gestão de Custos no Hospital Universitário: A
necessidade de se conhecer os custos dos procedimentos hospitalares para a tomada de decisão.
UNIDADE ACADÊMICA: Pró - Reitoria de Planejamento e Gestão

O coordenador do projeto Gestão de Custos no Hospital Universitário: A necessidade de se
conhecer os custos dos procedimentos hospitalares para a tomada de decisão faz público o
processo de seleção de discentes para preenchimento de DUAS vagas de bolsistas e UMA vaga de
voluntário.

I. Dos Candidatos

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:

a) Estar regularmente matriculado em um dos seguintes Cursos de Graduação da UFJF: Ciências
Econômicas; Ciências Contábeis; Administração; Estatística; Engenharia de Produção; Áreas
correlatas ao tema do projeto

b) Não estar em débito com a Extensão no que tange a relatórios e/ou outros documentos;
c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;
d) Em caso de bolsistas, o mesmo não poderá ter vínculo remunerado em nenhum outro Programa de

bolsas da UFJF, com exceção do Programa de Apoio Estudantil;
e) Ter noções básicas de Word e Excel;
f) Ter completado o segundo período da graduação.

11. Da seleção e bolsa

A bolsa de Extensão tem a duração mínima de 01 e máxima de 04 semestres letivos;

Os programas e/ou projetos podem ser realizados durante o período de férias, cabendo ao
coordenador informar a frequência dos participantes nos períodos determinados, somente em caso de
pagamento de bolsa;

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia
útil do mês subsequente;

Em caso de desistência do bolsista selecionado durante o período de execução do programa e/ou
projeto, assumirá o próximo candidato que estiver classificado.

Maiores informações sobre o Projeto de Extensão: alan.loures@ebserh.gov.br

11I. Do Processo de Seleção

3.1 Entrevista com responsáveis pelo projeto.

3.2 Avaliação do histórico escolar emitido pelo SIGA. (Anexar no ato da inscrição)

3.3 Critério de desempate: Maior índice de Rendimento Acadêmico.

Da Inscrição

DATA: 01/06/2017 a 07/06/2017, por e-mail: alan.loures@ebserh.gov.br. com assunto: SELEÇÃO DE

BOLSISTAS.

Da Seleção

DATA: 08/06/201 LOCAL: Sala 2 - Faculdade de Economia HORÁRIO: 14:00

Da Divulgação do Resultado

DATA: 08/06/2017, a partir das 19:00 horas por e~ "

Juiz de Fo~unho de 2017

Bruno Azevedo Gomes Freit~s
Bruno Alevedo Gomes freitaS
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