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CHAMADA 02/2015/UFSJ/PROEX - SELEÇÃO DE BOLSISTA E CADASTRO DE RESERVA  

CAMPUS CULTURAL UFMG EM TIRADENTES – 25/11/2015  
MEDIAÇÃO E MODERAÇÃO DE VISITAS AO MUSEU CASA PADRE TOLEDO 

 
A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Federal de São João del-Rei 

(PROEX), em parceria com o Campus Cultural UFMG, em Tiradentes, faz saber que estão abertas, no 
período de 25 de novembro a 2 de dezembro de 2015, até às 17h, as inscrições de candidatos ao 
processo de seleção para preenchimento de 01 (uma) vaga de bolsista de extensão e formação de cadastro 
de reserva.  
 
Da bolsa: 
- As bolsas de extensão terão vigência de 3 (três) meses – dezembro de 2015 a fevereiro de 2016, sendo 
destinadas a discentes de graduação, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 
- A bolsa tem caráter temporário, é isenta de Imposto de Renda, não gera vínculo empregatício e não pode 
ser acumulada com estágios remunerados, bolsas de outros programas ou empregos de qualquer 
natureza.  
- O estudante bolsista deverá cumprir as atividades estabelecidas no plano de trabalho do projeto em 
questão, com jornada de 20 (vinte) horas semanais de atividades, de 3ª a sábado (com revezamento 
quinzenal aos domingos), no Museu Casa Padre Toledo – Tiradentes.  
- Não há qualquer forma de auxílio alimentação ou transporte 
 
Das vagas:  
Será disponibilizada 1 (uma) vaga para atuar como mediador de visitas no museu e participar de atividades 
educacionais.  
 
Do cadastro de reserva:  
Os demais classificados formarão um cadastro de reserva caso surjam novas vagas.  
 
Pré-requisitos:  
Aluno de graduação, regularmente matriculado na UFSJ, dos cursos de História, Arquitetura e Urbanismo 
ou Pedagogia - não pode estar cursando nem o primeiro nem o último período da graduação.  
 
Da inscrição:  
A inscrição será efetivada com o envio do curriculum vitae do candidato através do email 
educativomcpt@gmail.com, até quarta-feira, dia 2 de dezembro, às 17h, impreterivelmente. No corpo do e-
mail, o candidato deve informar:  
1. Nome Completo:  
2. Curso na UFSJ:  
3. Período:  
4. Número de Matrícula:  
5. Endereço:  
6. Telefone:  
7. E-mail:  
8. Justifique seu interesse pessoal e acadêmico nessa seleção:  
 
Período de inscrição: 25/11 a 02/12/2015, até às 17h  
 
Da seleção e resultado:  
O processo seletivo será dividido em duas etapas, a saber:  
Primeira etapa: - Análise de currículo.  
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Segunda etapa: - entrevista com os classificados na primeira etapa, na Casa de Cultura UFMG (Rua Padre 
Toledo, 158, Tiradentes), no dia 4 de dezembro, em horário a ser definido e comunicado aos candidatos 
pela Coordenação Educativa do Museu Casa Padre Toledo.  
- Os classificados deverão comparecer à entrevista munidos do Atestado de Matrícula na UFSJ.  
- O resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado até dia 05/12/2015, às 18h, por e-mail, 
a todos os participantes dessa da segunda etapa da seleção. 
 
Da contratação: 
- Só poderão ser contratados estudantes que não recebam outra bolsa.  
- A atividades do bolsista terão início no dia 8/12/2015, no Museu Casa Padre Toledo, Rua Padre Toledo, nº 
190, em Tiradentes.  
- O candidato selecionado deverá assinar um Termo de Compromisso.  
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UFSJ: 
(32) 3379-2501/ (32) 3379-2503. 

 

 

 


