
EDITAL DO I PROCESSO SELETIVO DO  

PROJETO ASSIST: construindo oportunidades nas ruas 

(FAMINAS-BH) 

EDITAL Nº 01/2017 

A diretoria do Projeto ASSIST, no uso de suas atribuições, torna público que estão abertas 

as inscrições do I Processo Seletivo para preenchimento de vagas para novos membros, 

conforme orientações nos itens adiante descritos. 

 

1. Disposições Preliminares 

1.1 O Projeto ASSIST é uma entidade sem fins lucrativos com duração ilimitada, organizada 

por acadêmicos dos cursos de CIÊNCIAS DA SAÚDE, BIOLÓGICAS, HUMANAS E 

SOCIAIS da Faculdade de Minas de Belo Horizonte (Faminas-BH) e apoiada pela 

Coordenação do mesmo. 

 Este possui como objetivo geral promover ações sociais a moradores de rua por meio das 

intervenções de acadêmicos da Faminas-BH. Além de superar as barreiras e preconceitos 

que norteiam os moradores de rua. 

 E apresenta como objetivos específicos: 

 Resgatar os moradores de rua a fim de inseri-los novamente na sociedade; 

  Identificar as carências essenciais e necessidades dos moradores de rua, e intervir 

de forma a amenizá-las;  

 Conhecer os principais motivos que levaram essas pessoas a serem moradores de 

rua; 

  Instigar os participantes do projeto a refletir valores e preconceitos, além de assumir 

um papel humano na sociedade. 

1.2 Serão ofertadas 50 vagas, cujo preenchimento ocorrerá por meio de uma entrevista e 

comparecimento na Reunião Geral - palestra de início do projeto – que será realizada no dia 

31 de maio de 2017 às 18 horas, podendo haver abertura de novas vagas conforme 

demanda do projeto. 

1.3 Poderão inscrever-se os acadêmicos do curso de medicina, enfermagem, farmácia, 

psicologia, biomedicina, administração e direito da Faculdade de Minas – FAMINAS-BH que 

estejam devidamente matriculados. 

1.4 As inscrições deverão ser realizadas pelo formulário 

https://goo.gl/forms/eMhcvQ1vaTT9PlGA2 . O candidato no ato da inscrição deverá informar 

nome completo, curso, CPF, número de matrícula, período, e-mail e telefone para contato.  

 

2. Das Formas e Condições de Participação  

https://goo.gl/forms/eMhcvQ1vaTT9PlGA2


2.1 A participação no processo seletivo é exclusiva aos alunos regularmente matriculados 

nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia, psicologia, biomedicina, administração e 

direito da Faminas-BH, sem distinção de período, referente ao primeiro semestre de 2017. 

 2.2 Ter disponibilidade para comparecer às atividades, que serão realizadas, inicialmente, 

durante os domingos juntamente com o Projeto Solidariedade nas ruas – Amor Franciscano 

de Assis com abrangência na região da Pampulha Venda Nova e região e, posteriormente, 

também às quartas-feiras, em conjunto com a fundação Toca de Assis. 

 

3. Da Disponibilidade de Vagas  

3.1 Serão oferecidas, a princípio, 50 vagas para participação no Projeto ASSIST como 

membro efetivo, sendo dado ao mesmo o direito de participação no ASSIST com essa 

denominação no período de maio de 2017 a maio de 2018. O título será revalidado após o 

término das atividades, mediante avaliação da produtividade do membro durante o período 

das atividades.  

 

4. Das Inscrições 

 4.1 As inscrições serão realizadas por meio do formulário 

https://goo.gl/forms/eMhcvQ1vaTT9PlGA2. 

4.2 O período de inscrições vai do dia 16 de maio de 2017 a 26 de maio de 2017. 

 4.3 As inscrições serão feitas mediante a doação de agasalho, entregue no dia da palestra. 

 Dúvidas e informações:  

- Site da rede social:  

1.  https://www.facebook.com/projetoassist.faminasbh/?fref=ts       

2.  https://www.instagram.com/projetoassist.faminasbh/  

-E-mail: projetoassist.faminasbh@gmail.com  

 

5. Da Seleção dos Candidatos  

5.1 A seleção será em duas etapas: uma palestra e uma entrevista, posteriormente. 

5.2 A palestra será realizada no dia 31 de maio de 2017(quarta-feira) no Auditório da 

FAMINAS-BH às 18 horas. A entrevista ocorrerá logo após a palestra, sendo imprescindível 

a presença dos participantes em ambas etapas.  Esse local pode ser alterado e os 

candidatos serão avisados com antecedência caso haja alguma alteração.  

Obs: A entrevista será realizada para avaliar o interesse e a disponibilidade dos 

participantes.  

5.3 Será disponibilizado um total de 50 vagas inicialmente, e caso haja demanda serão 

convocados aqueles que estarão na lista de espera.   

https://goo.gl/forms/eMhcvQ1vaTT9PlGA2
https://www.facebook.com/projetoassist.faminasbh/?fref=ts
https://www.instagram.com/projetoassist.faminasbh/
mailto:projetoassist.faminasbh@gmail.com


 

6. Do Resultado 

 6.1 O resultado será divulgado até às 22 horas do dia 01 de junho de 2017, nas redes sociais 

do Projeto ASSIST e pelo e-mail dos selecionados.  

 

7. Das Disposições Finais.  

7.1 Os candidatos serão apresentados na Reunião Geral, no dia 31 de maio de 2017 às 18 

horas, no auditório da FAMINAS-BH, na qual deverão comparecer todos os novos 

integrantes.   

7.2 O não comparecimento à Reunião Geral desclassifica automaticamente o novo membro, 

assumindo então a vaga o candidato que estiver em ordem crescente de chamada na 

suplência. 

 7.3 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conheça as presentes 

instruções e de que aceita as condições da inscrição, tais como se acham no presente Edital 

do Projeto ASSIST. 

                          

                                                            Belo Horizonte, 16 de maio de 2017. 
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