
EDITAL DE SELEÇÃO

Chamada Pública 2022.2

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares ITCP/UFSJ, situada na cidade de

São João Del Rei, no estado de Minas Gerais, torna pública a seleção simplificada para

atuar em projetos baseados na Economia Solidária que visa promover, através do trabalho,

a organização popular, criando redes de empreendimentos populares autogestionários que

representam uma resposta ao modelo excludente da economia, gerando alternativas de

trabalho, renda e cidadania aos trabalhadores envolvidos, além de ampliar os seus direitos.

Sobre a ITCP

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, ITCP/UFSJ é um Programa de

Extensão Universitário que, desde 1999, vem inserindo no sistema formal da economia

setores e pessoas marginalizadas social e/ou economicamente. Centrada no fortalecimento

do cooperativismo e da autogestão, atua no campo do desenvolvimento socioeconômico,

subsidiando propostas de políticas públicas e dedicando parte significativa de seus

esforços na busca de respostas para as novas relações no mundo de trabalho e afirmação

da cidadania.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Este processo seletivo será regido pelo presente Edital e sua operacionalização caberá

à Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal de São

João del Rei - ITCP/UFSJ.

1.2. A ITCP/UFSJ divulga o seu processo para a seleção de 20 (vinte) voluntários

graduandos de qualquer curso dos Campi Santo Antônio (CSA) , Dom Bosco (CDB) e

Tancredo Neves (CTan). Os interessados devem realizar a sua inscrição até o dia

26/09/2022.



1.3 Ao final do processo seletivo caso seja do interesse da ITCP/UFSJ ela poderá aprovar

mais de 20 novos voluntários.

2 – REQUISITOS PARA ADMISSÃO

2.1 Pré- requisitos:

· Ser matriculado em qualquer curso de graduação na UFSJ;

· Disponibilidade para participar das reuniões semanais da equipe e do empreendimento

definido pela ITCP/UFSJ após a seleção.

2.1. Disponibilidade de carga horária semanal de no mínimo 15 (quinze) horas, as quais

serão distribuídas entre as atividades propostas no âmbito da ITCP/UFSJ, dentre elas à

reunião semanal na sede da ITCP/UFSJ – Campus Ctan.

2.2. O discente que não comparecer ou comparecer com atraso, em qualquer uma das

etapas do processo seletivo, será automaticamente eliminado. É de inteira

responsabilidade do mesmo, comparecer ao local e horário estipulado.

3 - DA INSCRIÇÃO

3.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas

e condições estabelecidas neste Edital.

3.2 Documentação para inscrição:

· Histórico escolar do aluno

· Atestado de matrícula

Obs: Para os alunos que ingressaram nesse semestre na Universidade (1º período) só

precisam anexar o Atestado de matrícula.



3.3 O candidato deverá efetuar sua inscrição através do link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_lDLXcTueI1IdZiDAtQpZwj3gAqWIQvk
6xi_6Q4qRgNaK3g/viewform

O candidato é o único responsável pela submissão/envio da documentação, por isso

fiquem atentos, pois caso ocorra algum erro com a documentação o candidato será

eliminado. Toda a comunicação será realizada pelo e-mail informado na inscrição, sendo

responsabilidade do candidato verificar as informações disponibilizadas.

3.4 O processo seletivo ocorrerá no período de 20/09 à 28/09/2022.

Inscrições: 20/09 à 26/09/2022.

Seleção: 28/09/2022 às 9:00h - Centro de Referência do Trabalhador - CRT/Campus Ctan.
(Etapa eliminatória)

Divulgação do Resultado: 30/09.

4 – DA SELEÇÃO

· Pré-Seleção:

Primeiramente o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e anexar os

documentos já mencionados no item 3.2. O candidato poderá receber e-mails com

informações relacionadas ao Processo Seletivo. Portanto, fiquem atentos ao e-mail

institucional da ITCP/UFSJ (itcp_ufsj@ufsj.edu.br).

· Seleção:

O candidato deverá comparecer à sede da ITCP/UFSJ (Centro de Referência do

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_lDLXcTueI1IdZiDAtQpZwj3gAqWIQvk6xi_6Q4qRgNaK3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_lDLXcTueI1IdZiDAtQpZwj3gAqWIQvk6xi_6Q4qRgNaK3g/viewform


Trabalhador/CRT - Campus Ctan) no dia 28/09/22 as 9:00 hs para seleção. As

informações necessárias como horários ou qualquer mudança no cronograma serão

enviados via e-mail. Após o processo seletivo o candidato classificado será informado via

e-mail para participar da próxima assembleia onde iniciarão suas atividades no processo de

incubação, treinamentos, elaboração de projetos, dentre outros.

Destaca-se que dentre as atividades há: participação das reuniões de planejamento

e demandas dos empreendimentos e projetos; elaborar e apresentar relatórios das

atividades desenvolvidas.

É obrigatória a participação semanal nas reuniões da ITCP/UFSJ no Campus

Tancredo Neves CTAN.

Área de atuação dos
empreendimentos

Município de São João del Rei e cidades da região do

Campo das Vertentes

Prazo de inscrição 20/09 à 26/09/2022

5 – DOS RESULTADOS

O resultado da seleção será disponibilizado via email institucional dos aprovados e

classificados, rede social da ITCP/UFSJ e também será fixado o resultado na porta de

entrada do CRT/Ctan no dia 30/09.

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital. Será de

responsabilidade de cada candidato verificar as informações fornecidas neste edital e na

inscrição. Os casos omissos do presente edital serão discutidos pela equipe da ITCP/UFSJ,

assim como maiores informações.

Eventuais alterações neste edital serão comunicadas por e-mail aos candidatos do

processo seletivo. Qualquer dúvida entrar em contato pelo email ( itcp_ufsj@ufsj.edu.br ).

São João del Rei, 15 de setembro de 2022

mailto:itcp_ufsj@ufsj.edu.br

