
 

RETORNO AULAS PRESENCIAIS – CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITÁRIO  
BOLSAS PROJETO PILATES 2021-2  

 
 

O projeto Pilates em parceria com a Pró-Reitoria de Recursos Humanos-PRORH 

comunica o retorno gradual das atividades presenciais, tornando público aos 

servidores(as) da Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG a abertura de vagas 

para prática de Pilates à servidores com relatórios médicos com indicação explícita 

da prática de Pilates como tratamento de saúde, para turmas (presenciais) no Centro 

Esportivo Universitário-CEU.  

O presente chamado terá como critérios para classificação: 

a) Tempo como servidor(a) da UFMG (1 ponto por mês – sem limite de tempo); 

b) Idade (1 ponto por ano). 

A nota final de cada candidato(a) será feito entre e a média dos pontos obtidos nos 

itens “a” e “b” supracitados. Em caso de empate será realizado um sorteio entre os 

candidatos(as). 

As turmas presenciais no Centro Esportivo Universitário contarão com 3 (três) 

alunos, 2 (dois) externos e 1 (uma) vaga para a PRORH. Neste sentido, serão 

disponibilizadas 12 vagas para a PRORH, sendo 01 (uma) vaga para cada horário, 

conforme quadro abaixo: 

Turma 01: 4ª e 6ª – De 8h às 8:50h  
Turma 02: 4ª e 6ª – De 9h às 9:50h 
Turma 03: 4ª e 6ª – De 10h às 10:50h 
Turma 04: 4ª e 6ª – De 11h às 11:50h 
Turma 05: 4ª e 6ª – De 12h às 12:50h 
Turma 06: 4ª e 6ª – De 13h às 13:50h 

Turma 07: 4ª e 6ª – De 14h às 15:50h 
Turma 08: 4ª e 6ª – De 15h às 15:50h 
Turma 09: 4ª e 6ª – De 16h às 16:50h 
Turma 10: 4ª e 6ª – De 17h às 17:50h 
Turma 11: 4ª e 6ª – De 18h às 18:50h 
Turma 12: 4ª e 6ª – De 19h às 19:50h 

  

Para pleitear a vaga é necessário que o servidor(a) tenha indicação médica 

comprovada da prática de Pilates como tratamento de saúde, indicação com data de 

20 de abril de 2021 a 20 de outubro de 2021 (06 meses anteriores ao período de 

inscrição). Existe um campo para anexar o atestado no formulário de inscrição 

disponível no item “f” das informações adicionais. 



 

As inscrições estarão abertas das 08h do dia 15 de outubro até 23h59min do dia 21 

de outubro, inscrições enviadas fora deste prazo serão descartadas. O resultado final 

será disponibilizado até o dia 25 de outubro de 2021. 

 

Informações adicionais: 

a) Para concorrer a vaga o servidor deverá ter atestado médico (de 20 de abril 

de 2021 até 20 de outubro de 2021 (06 meses), indicando a necessidade da 

prática do método Pilates; 

b) A vaga será garantida pelo período máximo de 01 (um) ano; 

c) Cada servidor(a) pode se inscrever para concorrer a 01 (uma) das turmas 

disponíveis. Casos de duplicidade de inscrição serão excluídos pela 

coordenação no momento da avaliação, sendo validado apenas a última 

inscrição do servidor(a). 

d) As inscrições serão aceitas pelo formulário disponível em 

https://forms.gle/FAunfvnJ7cJQuTRZ7 

e) Não serão aceitas inscrições via email, whatsapp, correspondência ou 

qualquer outro meio de comunicação diferente ao citado na alínea “d”. 

f) Para inscrição serão necessários: Nome completo, SIAPE, número de 

matrícula na UFMG, Local de trabalho e Atestado/Relatório Médico. 

g) Para casos de empate na média das notas, será realizado um sorteio público 

organizado pela PRORH.  

h) Casos omissos ou não previstos no presente Edital serão julgados pela 

coordenação do projeto, Franco Noce e Cristina Carvalho de Melo, e um 

representante legal da PRORH. 
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