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EDITAL SELEÇÃO DE BOLSISTAS  
 
O Eixo de Patrimônio Material integrante do Plano de Cultura da UFOP torna público que se 
encontram abertas as inscrições para a Seleção de Bolsistas para atuar nos projetos que 
fazem parte do eixo. 
 

1. DAS VAGAS  
 

Serão ofertadas 19 (dezenove) bolsas de 15h semanais, no valor de R$ 300,00, para 
alunos da UFOP, de todos os cursos presenciais, selecionados conforme requisitos 
estabelecidos pela Pró-Reitoria de Extensão. 
 

2. REQUISITOS 
 
São requisitos mínimos para concorrer às vagas: 
 

 Estar cursando no mínimo o 2º período;  

 Ter coeficiente de rendimento igual ou superior a 6 (seis) no semestre anterior; 

 Não possuir outra bolsa acadêmica; 

 Preferencialmente residir em Ouro Preto ou Mariana; 
 

 
3. ÁREA DE ATUAÇÃO  

 
Os alunos selecionados vão colaborar no desenvolvimento das ações específicas de cada 

projeto, a saber: 
 

a) Digitalização do Acervo do Retratista Luis Gustavo – Rogério Costa – IFAC 
b) Media UFOP – Prof. Davi de Oliveira Pinto  - DEART 
c) Preservação de Acervos Museológicos – Edson Fialho de Resende – DEMUL 
d) Programa Caleidoscópio – Margareth Diniz - DEEDU 
e) Sentidos Urbanos – Juca Villaschi – DETUR 

 
4. DAS INSCRIÇÕES: 

 
Os currículos (com e-mail e telefone) deverão ser enviados, junto com o histórico escolar 
atualizado para o e-mail patrimoniomaterialufop@gmail.com , com assunto VAGA: BOLSISTA 
PLANO DE CULTURA até o dia 02 de Março de 2016, às 18 horas.  
O candidato deverá indicar em ordem de interesse dois projetos para os quais pretende se 
candidatar. 
 

5. DA SELEÇÃO: 
 
O processo de seleção será o constituído das seguintes etapas: 
 
1º) Análise curricular: avaliando o desempenho acadêmico e verificando o último coeficiente 
(referente a 2015-1); 
 
2º) Divulgação do resultado da análise curricular, no site da PROEX, até as 18h do dia 03/03; 
logo após o nome do aluno selecionado, virá a informação do local e horário em que o aluno 
selecionado deverá se apresentar para entrevista (as entrevistas acontecerão nos dias 4 e 5 
de março, das 8h às 18h); 
  
3º) Entrevista: avaliando disponibilidade de horário, desempenho acadêmico, interesse nas 
atividades desenvolvidas e habilidades técnicas necessárias ao desempenho das funçõe. 
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4º) Divulgação do resultado da entrevista: no site da PROEX, no dia 06/03; (os alunos 
selecionados que se classificarem além das 19 bolsas disponíveis, formarão uma lista de 
espera e poderão ser chamados ao longo do ano de 2016) 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) Os bolsistas receberão uma bolsa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente 
à atividades de 15 (quinze) horas semanais. 

b) Os candidatos que não comparecerem à entrevista serão eliminados do processo 
seletivo; 

c) Os candidatos selecionados que não mantiverem a assiduidade, pontualidade e 
dedicação às ações que lhes forem destinadas, serão desligados dos respectivos 
projetos, sendo chamados para substituí-los outros alunos selecionados na ordem da 
lista de espera. 

 
 
 Ouro Preto, 25 de fevereiro de 2016. 

 
_____________________________________ 

Ingrid da Silva Borges 
Coordenadora do Eixo Patrimônio Material e Histórico 


