
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI  - Para não Queimar o Futuro

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA

As coordenadoras do projeto Para não queimar o Futuro, tornam público para 
conhecimento dos interessados a abertura de 2 vagas para o processo sele vo de 
Bolsista de Criação e Circulação Ar s ca. Buscam-se dois perfis de bolsistas, ambos com 
boa capacidade de comunicação oral e escrita, além de caracterís cas pessoais de 
proa vidade.

Perfil 1: experiência em condução de entrevistas e workshops, inclusive aos sábados, 
conhecimentos sobre a paisagem local e noções de educação ambiental. É desejável que
o bolsista possua, além de habilidades para relações interpessoais e de interação com a 
população usuária das Serras.

Perfil 2: experiência e habilidades prá cas na organização de bancos de imagens e 
vídeos, edição de imagens, vídeos, e som, criação de conteúdos para as mídias sociais 
aplica vos de roteirização de trilha.

2. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES 

2.1 Poderá se inscrever o discente que: 

. a)  Es ver regularmente matriculado em curso de graduação na Universidade Federal 
de São João Del Rei; 

. b)  Não receber outro po de bolsa na UFSJ (iniciação cien fica, PET, extensão, etc.).

 
Obs. Apresentar cópia do extrato do histórico escolar no ato da inscrição e uma carta de
apresentação formulada pelo aluno, carta de recomendação de algum professor da UFSJ
(opcional) e por ólio para comprovação de sua experiência ou ap dões para as tarefas 
citadas acima. 

A inscrição deverá ser realizada via e-mail com a iden ficação: Para não queimar o 
Futuro. Enviar para os e-mails: zandra@ufsj.edu.br, corgho@ufsj.edu.br, 
lbchagas@ufsj.edu.br.

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 



3.1 O Processo de Seleção estará a cargo das coordenadoras do projeto. 

3.2 No processo de seleção, poderão ser incluídos os seguintes instrumentos: 

a) Análise das cartas de apresentação, currículo e da produção.

b) Entrevista via videoconferência.

e) Análise do extrato do histórico escolar do aluno. 

3.3 A Coordenação será responsável pela publicação do resultado e providências em 
relação ao preenchimento do Termo de Compromisso do Bolsista. 

3.4 Os demais candidatos classificados poderão atuar como voluntários, devendo ser 
feito Termo de Compromisso 

4. REGIME DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

A dedicação do bolsista nas a vidades da monitoria será de 20 (vinte) horas semanais 
efe vas, sem qualquer vínculo emprega cio com a UFSJ. É necessária a disponibilidade 
para a vidades aos sábados, e durante a semana, em dias a combinar. A cada quatro 
meses será feita uma avaliação do desempenho do bolsista para manutenção da bolsa.

VALOR DA BOLSA 

R$ 400,00 para CH 20h.

De acordo com o edital de Criação e Circulação ar s ca da UFSJ (disponível através do 
link: h ps://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/proex/Edital%20ACCA
%202020%20versao%20re ficada%20191120.pdf), item 11.4, são compromissos por 
parte do bolsista: 

a) Executar as a vidades 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 ar s cos, ar gos e/ou relatos de experiência que 
podem ser apresentados na Semana de Produção Ar s ca 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 con nuidade ao 
projeto. 



5. CRONOGRAMA

Inscrições dos candidatos: a ser feita exclusivamente via email, nos três endereços 
abaixo: zandra@ufsj.edu.br, corgho@ufsj.edu.br, lbchagas@ufsj.edu.br. Anexar no 
corpo do email:

Cópia do extrato do histórico escolar, carta de apresentação formulada pelo aluno, carta
de recomendação de algum professor da UFSJ (opcional) e por ólio para comprovação 
de sua experiência ou ap dões.

Inscrições de 27 de novembro a 13 de dezembro.

 Processo sele vo:As entrevistas se darão por ordem de inscrição entre 14 e 16 de 
dezembro.

Divulgação do resultado: 18/12/2020 através do site 
h ps://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php

São João del-Rei, 20 de dezembro de 2020 

Zandra Coelho de Miranda, Fernanda Corgho e Luciana Beatriz Chagas

Coordenadoras do Projeto de Criação e Circulação Ar s ca

 


