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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
Praça Dr. Augusto das Chagas Viegas, 17 – Largo do Carmo - São João del-Rei – MG. CEP: 36300-088 

Email: proex@ufsj.edu.br Telefone: 32 3379 2503 

EDITAL N° 005/2018/UFSJ/PROEX, DE 13 DE MARÇO DE 2018, DE SELEÇÃO DE 

BOLSISTAS - CAMPUS CULTURAL UFMG, EM TIRADENTES – PROJETO DE 

EXTENSÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS NOS ESPAÇOS 

DO CAMPUS CULTURAL UFMG EM TIRADENTES POR MEIO DA CONCESSÃO 

DE BOLSAS DE EXTENSÃO DESTINADA A ALUNOS GRADUANDOS DA UFSJ 

 

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 estarão 

abertas, no período de 13 de março a 20 de março de 2018 até 17h, as inscrições de 

candidatos ao processo de seleção para preenchimento de 02 (duas) vagas de bolsistas de 

extensão para atuação na Biblioteca do Campus Cultural. 

 

1. Da bolsa: 

 

1.1. As bolsas de extensão disponibilizadas estão vinculadas à disponibilidade de recursos 

orçamentários e terão vigência de, no máximo, 12 (doze) meses – abril de 2018 a março de 

2019, sendo destinadas a discentes de graduação participantes de programas/projetos de 

extensão, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

 

1.2. 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. 

 

1.3. 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 2ª a 6ª, no 

Biblioteca do Campus Cultural UFMG em Tiradentes. 

1.4. Não há qualquer forma de auxílio alimentação ou transporte. 

2. Das vagas: 

Serão disponibilizadas 02 (duas) vagas. 

3. Dos pré-requisitos: 

3.1. Aluno regularmente matriculado na UFSJ, cursando a partir do 2º período da graduação dos 

cursos de: Letras, História e Artes Aplicadas. 

3.2. Atender ao perfil acadêmico abaixo: 

 

Capacidade de atendimento e relacionamento com público; interesse em assuntos como artes, 

literatura, história e/ou outras áreas das ciências humanas e ciências sociais aplicadas; interesse 

em ações educativas em bibliotecas; capacidade de organização; não podem estar cursando nem 

o primeiro nem o último período da graduação. 

 

4. Dos benefícios: 

 

- Bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). - Aproveitamento em horas 

complementares (conforme definição dos colegiados de curso). Compromisso: Participação em 

atividades determinadas pela Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, como encontro anual de 

extensão e jornada de extensão. 
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5. Da inscrição 

 

A inscrição será efetivada com o envio do curriculum vitae do candidato através do e-mail 

bibliotecaculturalufmg@gmail.com, até sexta-feira, dia 20 de março, 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. Está vinculado a algum programa de bolsas? Qual 

9. Justifique seu interesse pessoal e acadêmico nessa seleção: 

Período de inscrição: 13/03 a 20/03/2018 às 17h. 

 

6. Da seleção e resultado: 

 

O processo seletivo será dividido em duas etapas, a saber:  

 

Primeira etapa:  

- Análise de currículo.  

 

Segunda etapa:  

- Entrevista com os classificados na primeira etapa, na Biblioteca do Campus Cultural, à rua 

Direita, nº 5, no dia 26 de março, em horário a ser definido e comunicado aos candidatos.  

- Os classificados deverão comparecer à entrevista munidos do Atestado de Matrícula na UFSJ.  

- O resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado no dia 27/03/2018, às 17h, 

por e-mail, a todos os participantes dessa da segunda etapa da seleção e no endereço 

http://www.ufsj.edu.br/proex/editais_externos_extensao.php, no dia 28/03/2018.  

 

7. Da contratação: 

 

- Só poderão ser contratados estudantes que não recebam outra bolsa. 

- Os candidatos selecionados serão comunicados sobre a data de início de suas atividades por e-

mail.  

- O candidato selecionado deverá informar, no momento da contratação, impreterivelmente, 

dados de conta corrente em qualquer banco, da qual seja o único titular.  

- Por interesse da Biblioteca do Campus Cultural UFMG em Tiradentes, até 50% das bolsas 

poderão ser renovadas automaticamente por período igual a 12 (doze) meses. 

 

Em caso de dúvidas, contatar a equipe da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da 

UFSJ: (32) 3379-2503/2501 e da UFMG, em Tiradentes (32) 3355-1257. 

 

 


