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BOLSAS PROJETO PILATES 2021-1 (ABERTURA DE VAGAS) 

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

finalidade de auxiliar na promoção da qualidade de vida e saúde dos servidores 

contemplados pelas bolsas através das aulas do Pilates. Desta forma, durante a Pandemia 

do Covid-19, adaptamos nossas aulas para o formato online (remoto) fazendo nossas 

aulas com a supervisão de professores e de forma síncrona (ao vivo). Para uma melhor 

formatação enquanto for necessário o isolamento social, a turma de bolsistas da PRORH 

será nas terças-feiras no horário noturno (18 horas até 19 horas). 

Iniciamos o período 2021-1, para organizarmos a turma de bolsistas da PRORH e darmos 

acesso as vagas remanescentes, neste semestre iniciamos a seleção de novos bolsistas. 

Esta ação se faz necessária para que a turma destinada a PRORH tenha o número máximo 

de alunos (40 no total). Assim, estão abertas as inscrições para bolsas da PRORH para o 

primeiro semestre de 2021 no modo online. O interesse em participar da seleção deve ser 

indicado via Google forms: https://forms.gle/ko9p7dSRV5QrsouV9    

O período de inscrição será de 15 de fevereiro à 23 de fevereiro de 2021. As bolsas serão 

distribuídas conforme as vagas que estão disponíveis na turma PRORH, neste semestre a 

distribuição de vagas será mensal em sorteio realizado de maneira online (Fluxo das 

chamadas disponível no anexo I). Cada inscrito para as vagas receberá um número e 

realizaremos o sorteio de forma pública (maiores detalhes serão enviados aos inscritos 

em data oportuna). Salientamos que as vagas serão distribuídas via sorteio realizado com 

a supervisão da PRORH. O início dos novos bolsistas será em março de 2021. 

 

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2021. 
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ANEXO I 

 

 

(*) Sorteio das vagas será de maneira pública de forma online (remota), as regras com 

maiores detalhes serão enviadas aos inscritos ou podem ser solicitadas para coordenação 

do projeto. Contatos:  

Whatsapp 31-994788023 

E-mail: pilates.ufmg@gmail.com 

 

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

VAGAS BOLSAS -
PRORH

Existe vaga? 

1 - Sim

1.1 - Coordenação Projeto Pilates 
organiza o chamado de abertura de vagas

1.2 - Divulgação da chamada de abertura 
de vagas em todas unidades pela PRORH

1.3 - Sorteio de vagas (*)  

1.4 - Bolsistas iniciam ao término da 
seleção

2 - Não 2.1 - Chamado para vagas suspenso
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