EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS Nº 001/2015
CAMPUS CULTURAL UFMG EM TIRADENTES - 28/09/2015
MEDIAÇÃO E MODERAÇÃO DE VISITAS À EXPOSIÇÃO
“O ASSOMBRO DO CONHECER”
O Campus Cultural da UFMG, em Tiradentes, faz saber que estarão abertas, no período de
28 de setembro a 5 de outubro de 2015 até 17h, as inscrições de candidatos ao processo
de seleção para preenchimento de 03 (três) vagas de bolsistas de extensão.
1. Da bolsa
1.1. As bolsas disponibilizadas através da Diretoria de Ação Cultural - UFMG estão
vinculadas à disponibilidade de recursos orçamentários e terão vigência de, no máximo, 2
(dois) meses (outubro de 2015 a dezembro de 2015), sendo destinadas a discentes de
graduação, 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 de mediação e moderação de visitas à
exposição “O Assombro do Conhecer”, com jornada de 20 (vinte) horas semanais de
atividades, de terça-feira a sábado, no Sobrado Quatro Cantos, Rua Direita, Tiradentes.
1.4. Não há qualquer forma de auxílio alimentação ou transporte.
2. Das vagas
Serão disponibilizadas 03 (três) vagas para atuar como mediador de visitas à exposição: “O
Assombro do Conhecer”.

3. Pré-requisitos
3.1. Aluno regularmente matriculado na UFSJ, cursando a partir do 2º período da graduação
(preferencialmente na área das ciências humanas e sociais aplicadas).
3.2. Atender ao perfil acadêmico abaixo:
Capacidade de atendimento e relacionamento com público; interesse em ações educativas,
interesse em desenvolver pesquisas na área (estudo de público, economia criativa,
patrimônio histórico, práticas educativas, comunicação e etc.); não podem estar cursando o
primeiro período da graduação.

4. Benefícios
- Bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Inscrição
A inscrição será efetivada com o envio do curriculum vitae do candidato através do email educativomcpt@gmail.com, até segunda-feira, dia 05 de outubro, às 17h,
impreterivelmente. No corpo do e-mail, o candidato deve informar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nome Completo:
Curso na UFSJ:
Período:
Número de Matrícula:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Está vinculado a algum programa de bolsas? Qual
Justifique seu interesse pessoal e acadêmico nessa seleção:

Período de inscrição: 28/09 a 05/10/2015 às 17h.
Seleção e resultado
- Os aprovados na pré-seleção participarão de uma seleção definitiva na Casa de Cultura
UFMG (Rua Padre Toledo, 158, Tiradentes) no dia 8 de outubro, em horário a ser definido
e comunicado ao candidato.
- O resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado no dia 09/10/2015, às
17h, por e-mail.
Contratação
- Só poderão ser contratados estudantes que não recebam outra bolsa.
- As atividades do bolsista terão início no dia 13/10/2015, no Sobrado Quatro Cantos em
Tiradentes.
- O candidato selecionado deverá informar, no momento da contratação, impreterivelmente,
dados de conta corrente em qualquer Banco, da qual seja o único titular.
Em caso de dúvidas, contatar o Setor Educativo do Museu Casa Padre Toledo (32) 33551549

