
EDITAL SIMPLIFICADO N° 001/2017/UFSJ/PROEX, DE 27 DE MARÇO DE 2017, DE SELEÇÃO DE 

BOLSISTA - PROGRAMA DE EXTENSÃO: CENTRO CULTURAL UFSJ 

O Setor de Projetos Artísticos e Culturais da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) 

da Universidade Federal de São João del-Rei, no uso de suas atribuições, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a abertura de 01 (uma) vaga para o processo seletivo de bolsista para o 

Programa de Extensão Centro Cultural UFSJ. 

 

1. DAS ATRIBUIÇÕES 

O bolsista selecionado desempenhará funções no eixo de assessoria de comunicação do Programa, sob 

orientação do prof. Dr. Ivan Vasconcelos Figueiredo, visando a elaboração de diagnósticos, pesquisas de 

público e planejamentos comunicacionais, bem como desenvolvimento de canais, produtos e formas de 

relacionamento para fins de divulgação de ações extensionistas. 

 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas do dia 27 de março de 2017, às 19h, até o dia 28 de março de 2017, às 

15h, exclusivamente pela internet.  Para a inscrição, o aluno deverá enviar - para o email 

sepac@ufsj.edu.br.- nome completo, e-mail, telefone para contato, resumo do currículo, além de extrato do 

histórico escolar atualizado. 

2.1 Poderá se inscrever o aluno que: 

 

2.1.1 estiver regularmente matriculado e inscrito no Curso de Comunicação Social/Jornalismo, da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), cursando entre o segundo e sétimo períodos; 

 

 

3. DA BOLSA:  

As bolsas de extensão, disponibilizadas através do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), 

estão vinculadas à disponibilidade de recursos orçamentários e terão vigência de, no máximo, 12 (doze) 

meses – abril de 2017 a março de 2018, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.  

3.2. A bolsa tem caráter temporário, é isenta de Imposto de Renda, não gera vínculo empregatício e não 

pode ser acumulada com outras bolsas da UFSJ ou empregos de qualquer natureza. 

3.3. O estudante bolsista deverá cumprir as atividades estabelecidas no plano de trabalho do programa em 

questão, com jornada de 20 (vinte) horas semanais de atividades no Centro Cultural UFSJ e em ambientes 

externos para coberturas de eventos e ações de campo. 

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

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO  

O processo de seleção consiste em Análise do Extrato do Histórico Escolar (10 pontos) e Entrevista (10 

pontos). 

mailto:sepac@ufsj.edu.br.-


4.1. A entrevista ocorrerá no dia 29 de março de 2017, das 9 às 11h, no Centro Cultural UFSJ (Praça Dr. 

Augusto das Chagas Viegas, 17, Centro, São João del-Rei/MG). A ordem de entrevista será divulgada a 

partir das 17 horas do dia 28 de março de 2017 no endereço: www.ufsj.edu.br/centrocultural. 

4.2. A seleção será classificatória, a partir do somatório das notas do Coeficiente de Rendimento do Histórico 

Escolar e Entrevista. Em caso de empate, prevalece a maior nota da entrevista. 

 

5. DO RESULTADO 

O resultado final, com a classificação dos candidatos, será divulgado no dia 29 de março de 2017, até às 

12h, no endereço http://www.ufsj.edu.br/centrocultural.  

 

6. DA FORMALIZAÇÃO DA BOLSA 

O selecionado deverá comparecer ao Centro Cultural da UFSJ no dia 29 de março de 2017, entre 14h e 

16h, para assinatura do termo de compromisso do bolsista. 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São João del-Rei, 27 de março de 2017 

_________________________ 

Aline Braga 

Coordenadora do Programa de Extensão Centro Cultural UFSJ 

Chefe do Setor de Projetos Artísticos e Culturais – PROEX/UFSJ 


