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- O processo seletivo dar-se-á por meio de análise de currículo e entrevista.

- As entrevistas ocorrerão no dia 13 de abril de 2015.
- A divulgação dos candidatos selecionados será no dia 14 de abril de 2015.
- Para maiores esclarecimentos, os interessados deverão enviar e-mail para gpessoas@fump.ufmg.br com o assunto "PSE - Dúvidas".

PROGRAMA SAÚDE DO ESTUDANTE – PSE

Cargo Formação básica Pré-requisitos para contratação Desejável Remuneração

3 40h Não se aplica Não se aplica R$ 1.084,54

Nutricionista 1 40h Ensino Superior completo em Nutrição Registro no Conselho de Classe (CRN) R$ 3.586,11

Estagiário 2 20h Não se aplica R$ 550,00

A Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump) torna público o processo de seleção de profissionais para o Programa Saúde do Estudante (PSE) em atendimento ao convênio 0085/13-
00, firmado entre a Fump e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tendo como interveniente a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/MG. O programa visa a 
implantação de uma equipe de saúde da família para atendimento aos estudantes da UFMG assistidos pela Fump, sendo o regime de contratação dos profissionais o celetista.

- Os currículos deverão ser enviados a partir das 14:00 do dia 06 de abril de 2015 até às 14:00 do dia 10 de abril de 2015 com o assunto "PSE - nome da vaga" para o e-mail:  
vagas@fump.ufmg.br

Número de 
vagas

Carga 
horária

Agente Comunitário 
de Saúde

- Experiência profissional como 
Agente Comunitário de Saúde.

- Experiência com atendimento 
clínico individual;                           
- Experiência com atividades em 
grupo voltadas para a promoção e 
prevenção da saúde;                     - 
Experiência com 
acompanhamento e orientação 
nutricional.

Ensino Superior em curso na área de Gestão 
em Saúde e Estatística.

- Atuar com processos 
administrativos;                            - 
Compilar e analisar os dados 
coletados a partir da atuação dos 
profissionais do PSE;                    
- A partir do 4º período.
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