MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), atraves da Pro-Reitoria de Orçamento,
Planejamento e Administraçao e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
,
torna publico este Edital de Seleçao n° 03 , e convocam interessados a inscreverem-se nos
termos aqui estabelecidos.
Definição
O presente Edital disponibiliza vagas de Bolsas de Desenvolvimento Institucional (BDI)
para atuaçao na Centro de Extensão de Mariana
em atividades
área
administrativa
e
atendimento
ao
público
ligadas a*
. A vige+ ncia
das vagas e pela duraçao do semestre letivo. Transcorrido o período de vige+ ncia, mantendo-se as
condiçoes e requisitos estabelecidos por este Edital, com a concorda+ ncia das partes e aprovaçao
da Pro-Reitoria de Orçamento, Planejamento e Administraçao.
O recurso para Bolsa de Desenvolvimento Institucional advem do Orçamento da UFOP,
conforme estabelecido pela Regulamentaçao das Bolsas de Desenvolvimento Institucional,
aprovado pela Resoluçao CUNI nº 2.169.
Público (Capítulo 3 e 4 do Regulamento):
Podem participar estudantes de qualquer curso da UFOP que tenham condições de cumprir 20 horas semanais no
período da tarde. As 20 horas poderão ser divididas em 4 horas em 5 dias por semana.
São condições para a participação:
1)Ter coeficiente de rendimento igual ou maior que 6,0;
2)Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFOP;
3)Não possuir outra modalidade de bolsa, exceto aquelas vinculadas às ações da PRACE;
4)Não estar em situação de inadimplência ou débito de qualquer natureza junto à UFOP.
O valor da bolsa para 20h semanais é R$400,00.

Objetivo:
O bolsista terá o objetivo de contribuir nas atividades da secretaria do Centro de Extensão e também realizar o
atendimento ao público. Dentre as atividades realizadas, destacam-se: auxílio nas atividades administrativas
referentes à secretaria do CEMAR; confecção de certificados e declarações de ações extensionistas; atendimento à
comunidade; auxílio na organização de eventos, inclusive digitais; organização de processos e de materiais da
secretaria (quando for presencial), bem como levantamento cronológico das ações extensionistas no ICHS e ICSA;
repasse de arquivo morto para catalogação no Arquivo CEMAR/UFOP.

Critérios de Seleção dos candidatos (Capítulo 7 do Regulamento)
I.
II.

Avaliaçao do desempenho acade+ mico do aluno.
Entrevistas com os candidatos.

Vagas disponíveis (Capítulo 7 do Regulamento): 1

vagas.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Forma de inscrição:
1) As inscrições serão feitas por e-mail.
O(a) candidato(a) deverá enviar mensagem com o título: "Bolsista Administrativo CEMAR" para
cemar.ichs@ufop.edu.br.
2)O candidato deverá enviar uma carta de motivação ao CEMAR de, no máximo, 1 página, em fonte Times New
Woman 12, espaçamento simples, margem superior e inferior de 3 cm cada, e margem direita e esquerda também de
3 cm cada. Nessa carta, é importante que o candidato destaque os motivos que o fazem concorrer à vaga, as
condições que possui para exercer as funções relacionadas e o modo como percebe a extensão universitária na UFOP
e em Mariana.
Obs: A chamada para a entrevista estará condicionada à análise do currículo e do texto solicitado, ou seja, o envio do
e-mail não garantirá a participação na entrevista.

Documentação Necessária (Capítulo 6 do Regulamento)
I.
Formulario de Inscriçao padrao.
II.
Historico Escolar.
III.
Comprovante de Matrícula.

Cronograma
Inscriçao: de 22/10/21 a 03/11/21
Chamada para entrevista:

05/11/21

Divulgaçao dos resultados: 11/11/21
Local de divulgação dos resultados
Os resultados serao divulgados no site da Proex e do CEMAR
da Pro-Reitoria de Orçamento, Planejamento e Administraçao (PROPLAD)

Mariana

, em 27

, bem como no site

de outubro

Ada Magaly Matias Brasileiro
Coordenadora do CEMAR

de 2021

.

