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ESTÁGIO VOLUNTÁRIO NO PROGRAMA DISQUE AMAMENTAÇÃO

A coordenadora do PROGRAMA DISQUE AMAMENTAÇÃO faz saber que serão 
realizadas provas seletivas para preenchimento de vagas.

1) INSCRIÇÃO

As inscrições serão realizadas nos dias 02 a 18 de Dezembro de 2009, no Banco 
de Leite Humano – Bloco 2N - Campus Umuarama, no horário das 8 às 18 horas.
Os candidatos deverão apresentar cópia de um documento de identidade, do CPF e 
do comprovante de matrícula da Universidade Federal de Uberlândia. 

2) PRÉ-REQUISITOS

Acadêmicos do 2º, 3º, 4º e 5º período dos cursos de graduação em Enfermagem, 
Medicina e Nutrição com disponibilidade mínima de 8 horas semanais durante o 
período de 6 meses.
Disponibilidade para treinamento em data a ser definida no início do 1º semestre 
do ano letivo de 2010.

3) NÚMERO DE VAGAS

Serão disponibilizadas 12 vagas que serão distribuídas proporcionalmente ao 
número de alunos inscritos por curso.

4) SELEÇÃO

Será realizada uma prova com questões objetivas, no início do 1º Semestre/2010.

CONTEÚDO DA PROVA:
 Aleitamento materno: anatomia da mama, fisiologia da lactação, benefícios 

da amamentação, composição e características do leite humano e técnicas 
de amamentação (segundo bibliografia referida no item 6).

   



CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO:
Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a nota da 
prova. Em caso de empate será classificado o aluno que estiver cursando o período 
mais adiantado dentro do mesmo curso; e se ainda permanecer o empate, classifica o 
aluno de maior idade.

5) RESULTADO

O resultado será divulgado no Banco de Leite Humano, três dias após a realização da 
prova, a partir das 9 horas. O resultado não será informado por telefone. Nesta mesma 
data será divulgada a programação do treinamento.
Os alunos aprovados deverão apresentar a grade de horário referente ao 1º semestre 
letivo de 2010 para comprovar a disponibilidade de no mínimo 8 horas semanais.
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