
CHAMADA PARA SELEÇÃO DE ALUNOS PARA BOLSA DE EXTENSÃO 
DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO INVERNO CULTURAL

A  Coordenação  Geral do  Inverno  Cultural  da  UFSJ  e a  Assessoria  de 
Comunicação da Universidade  Federal  de São João  del-Rei (Ascom) tornam 
público, para conhecimento dos interessados, a abertura de 15 (quinze) vagas 
para o processo seletivo de bolsa de extensão, dest inadas a alunos do Curso 
de  Comunicação Social – Jornalismo, para atuarem na Assessoria de 
Comunicação do 28º Inverno Cultural UFSJ, em 2015.

I Da finalidade

1.1  Proporcionar  ao  discente a oportunidade  de inserção  na  prática  do 
jornalismo e de assessoria de comunicação sob a supervisão de profissionais 
da Assessoria de Comunicação da UFSJ e do Inverno Cultural.

1.2  Institucionalizar  o  trabalho  de  Assessoria  de  Comunicação  do  Inverno 
Cultural da UFSJ, a partir de  conhecimentos desenvolvidos pelo Curso de 
Comunicação Social e  pela   Assessoria   de  Comunicação   da  UFSJ,   na 
perspectiva da economicidade e da sustentabilidade.

1.3 Contribuir para o desenvolvimento da extensão universitária.

II. Da inscrição

2.1 As inscrições serão feitas pelo e-mail a      s  c      o  m  @      uf  s      j  .e  d      u.  b      r   no período de 20 
de maio até as 23h59 do dia 28 de maio de 2015. O interessado deve preencher 
o  formulário anexo, salvar em PDF (com arquivo fechado) e  encaminhar para 
esse e-mail com o título “Seleção de  bolsa de extensão para  Assessoria de 
Comunicação do Inverno Cultural 2015”.

2.2 A inscrição do aluno será confirmada,  via e-mail, até 11h30 do dia 29 
de  maio de 2015. O  aluno que não receber a confirmação deve contatar 
imediatamente a Ascom pelos telefones (32) 3379-2530 ou (32) 3379-2523.

2.3 São condições para a inscrição do aluno:
a.   Estar   regularmente   matriculado   no  curso   de  Comunicação   Social   – 
Jornalismo da UFSJ, a partir do terceiro período, inclusive;
b. Ter disponibilidade para exercer as atividades durante a  semana, no turno 
matutino, vespertino  ou  noturno,   a   ser   definido   pela   Ascom e   pela 
Assessoria  do Inverno Cultural;
c.  Ter  disponibilidade  para  viajar  a  serviço  do  Inverno  Cultural  para  outras 
cidades em que o evento também acontecerá (Sete Lagoas, Divinópolis,  Ouro 
Branco, Santa Cruz de Minas, São Tiago e Conselheiro Lafaiete); 
d. Não ter vínculo empregatício e não ser beneficiário de outra bolsa na 
UFSJ.
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III. Da seleção

3.1 A seleção será feita em três etapas, com valor de 100 pontos cada, de 
caráter classificatório e com peso equivalente. A nota mínima para classificação 
de cada etapa é 7 (sete) pontos. 

1ª Etapa: prova prática, que consiste na produção de um texto jornalístico
Data: 01 de junho de 2015 (segunda-feira) 
Horário: 9h
Local: Assessoria de Comunicação – Campus Santo Antônio

2ª Etapa: prova prática, que consiste na produção de um stand up curta para 
webtv
Data: 02 de junho de 2015 (terça-feira)
Horário: 9h
Local: Assessoria de Comunicação – Campus Santo Antônio

3ª Etapa: entrevista
Data: 03 de junho de 2015 (quarta-feira) 
Horário: 14h
Local: Assessoria de Comunicação – Campus Santo Antônio

IV. Do número de alunos a serem selecionados

4.1  Serão  selecionados  15  (quinze)  candidatos, respeitando  a  ordem  de 
classificação, podendo haver  convocação de excedentes ao longo do 
desenvolvimento do projeto.
4.2 5 (cinco) candidatos selecionados serão convocados nos mês de junho de 
2015, e os demais selecionados, serão convocados em julho de 2015.

V. Do resultado

5.1 O resultado será divulgado no dia 03 de junho de 2015, até às 18h, em 
lista afixada na  Proex,  na Ascom,  no  mural  da  coordenação  do curso  de 
comunicação Social e no site  www  .      uf  s      j      .e  d      u.  b  r      /      a  s  c      o  m  .

5.2 Os 5 (cinco) candidatos selecionados para iniciarem o trabalho no mês de 
junho deverão se apresentar na Ascom no dia 8 (oito) de junho de 2015 às 14h. 

5.2 Em caso de empate, o primeiro critério de desempate é a maior nota na 
prova prática escrita.

VI. Do termo de compromisso

6.1 O aluno classificado no processo de seleção e convocado deverá assinar 
um termo de compromisso correspondente à bolsa de extensão que estipula a 
disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para as atividades.

6.2 O aluno receberá uma bolsa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais;

6.3 O aluno receberá Declaração referente à bolsa de extensão;
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VIII. Das atribuições do aluno

7.1  Desenvolver  as  atividades  práticas    peculiares    de    Assessoria    de 
Comunicação,  sob a supervisão  de jornalistas  da Ascom  e de professores 
orientadores do curso de Comunicação Social - Jornalismo;

7.2 Cumprir os horários fixados pelos supervisores;

7.3 Entregar no final   do   semestre   um   relatório   sobre   as   atividades 
desenvolvidas.

VIII. Das disposições gerais

8.1 A bolsa de extensão não se configura como estágio.

8.2 Os casos omissos serão avaliados pela equipe de supervisão.

8.3 O aluno se compromete a cumprir suas atividades de bolsista no tempo que 
vigorar o  termo de compromisso. Em  caso de desistência antes do 
encerramento do prazo, deverá  comunicar  formalmente à  Proex, com 
antecedência mínima de 10 dias, período no qual  permanecerá em atividade 
como bolsista.

São João del-Rei, 18 de maio de 2015.

Prof. Paulo Henrique Caetano
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários
Coordenador Geral do Inverno Cultural da UFSJ

Bruno Leal de Carvalho
Assessor de Comunicação Social da UFSJ



Bolsa de Extensão para Assessoria de Comunicação 
do Inverno Cultural UFSJ

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome: ____________________________________________ Data Nascimento __/__/__

CPF: _________________________ Matrícula UFSJ ________________ Período _____

Telefones(s) _______________________ E-mail ________________________________

Endereço _______________________________________________________________

Participa de algum projeto na instituição? (  ) Sim     (  ) Não 

Declaro estar ciente dos termos do Edital de Seleção, com os quais me comprometo a 
cumprir, caso selecionado.

São João del-Rei, __/__/__

________________________________
Assinatura


