
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI -  
 

 EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA  
 

Projeto de Iniciação Artística 
Trajetos artísticos contemporâneos: Rio-Minas 

 
O Grupo de Pesquisa A.T.A. em colaboração com pesquisadoras da Universidade Federal            
de S. João Del-Rei (UFSJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), vem por meio              
deste edital tornar pública a abertura do processo de seleção para 2 vagas para bolsistas               
de pesquisa em Iniciação Artística para o projeto Trajetos artísticos contemporâneos:           
Rio-Minas. O projeto, selecionado pelo Edital de Criação e Circulação Artística da            
UFSJ que rege esta proposta, dá continuidade ao projeto Urbanidades Latinoamericanas           
e se articula com o programa (R)Urbanidades Afro, Latino e Pan Americanas.  
 
1. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES E PERFÌS 
Os candidatos que podem se inscrever devem ser oriundos da graduação, dos Cursos de              
Arquitetura e Urbanismo (CAU), de Artes Aplicadas ou de Comunicação Social e            
eventualmente de cursos afins. 
Segundo item 6.2.1. do edital de Criação e Circulação Artística da UFSJ, o bolsista deve :  
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação na UFSJ;  
b) não manter vínculo empregatício e não ser beneficiário de outro tipo de bolsa oficial;  
c) não estar inadimplente com a PROEX e UFSJ. 
  
É desejável afinidade com os temas das produções artísticas, além de terem perfil para              
pesquisa documental e de acervo, que gostem de trabalhar em equipe, tenham interesse             
sobre a produção artística contemporânea e tenham disponibilidade, assim que e se            
possível, de viajar ao Rio de Janeiro e/ou a Belo Horizonte para realizar parte dos estudos e                 
levantamentos sobre acervos, coleções e artistas. 
 
Dos selecionados: 

1. Trabalhará com estudos e levantamentos sobre a coleção e o acervo presentes no             
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro _ (MAM-RJ) 

2. Trabalhará com estudos e levantamentos sobre a coleção e o acervo presentes no             
Museu de Arte da Pampulha em Belo Horizonte; 

 
2. PROCESSO DE SELEÇÃO  
O processo de seleção contará com as seguintes etapas e procedimentos a seguir: 
I) Documentos solicitados: carta de apresentação escrita pelo candidato justificando o           
interesse; currículo (lattes ou outro formato); extrato escolar e portfólio de trabalhos e             
experiências que considerar relevante para concorrer à uma das vagas;  
II) Entrevista via videoconferência com link a ser enviado na data prevista;  
III) Análise dos documentos.  
 
3. DIFUSÃO DE RESULTADOS  



 
A equipe de seleção será responsável pela divulgação pública dos resultado deste edital e              
pelas providências relacionadas ao preenchimento do Termo de Compromisso do Bolsista.           
Candidatos classificados podem atuar como voluntários, devendo assinar Termo de          
Compromisso para atuação junto ao projeto. 
 
 
4. REGIME DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  
A dedicação do bolsista nas atividades da monitoria será de 20 (vinte) horas semanais              
efetivas, sem qualquer vínculo empregatício com a UFSJ. É necessária a disponibilidade            
para atividades durante a semana, e em eventuais finais de semana a combinar. Uma              
avaliação do desempenho do bolsista será realizada cada seis meses para manutenção da             
bolsa.  
VALOR DA BOLSA R$ 400,00  
 
 
De acordo com o edital de Criação e Circulação Artística da UFSJ, disponível através do               
link: 
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/proex/Edital%20ACCA%202020%20versao%20reti
ficada%20191120.pdf), no item 11.4, são compromissos por parte do bolsista:  
 
a) Executar as atividades previstas no Plano de Trabalho, com dedicação de 20 (vinte)              
horas semanais.  
b) Elaborar, com o coordenador/orientador, relatório final e prestação de contas para            
acompanhamento e avaliação dos trabalhos.  
c) Elaborar, com o coordenador/orientador, os produtos artísticos, artigos e/ou relatos de            
experiência que podem ser apresentados na Semana de Produção Artística da UFSJ.  
d) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de “bolsista             
de Artes da UFSJ”.  
e) Fazer menção expressa, obrigatoriamente, ao apoio da PROEX e UFSJ em publicações             
e/ou quaisquer outros meios de divulgação dos trabalhos realizados e de seus resultados.  
 
Parágrafo único: o bolsista que cometer qualquer irregularidade no desenvolvimento do           
projeto ao qual está vinculado poderá ter sua bolsa suspensa e transferida para outro              
estudante que apresente condições para dar continuidade ao projeto.  
 
5. INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada via e-mail com o assunto: SELEÇÃO DE            
BOLSISTA_Trajetos artísticos contemporâneos: Rio-Minas.  
O e-mail deverá ser encaminhado exclusivamente para: ata@ufsj.edu.br até o dia           
09/12/2020 às 23h59min. 
Entrevistas agendadas para 11/12/2020 a partir das 14h. 
 

Adriana Nascimento 
Coordenação Geral do Projeto  

Grupo de Pesquisa A.T.A-UFSJ 
 


