
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP 

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

Centro de Convergência – Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – CEP 35400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 
- Fone: (31) 3559-1374 – Fax: (31) 3559-1377 

1 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2017 

 

Seleção para Bolsistas – Diretoria de Orçamento e Finanças da UFOP – 
Coordenadoria de Suprimentos  

 

Refere-se o presente Edital à seleção de bolsistas do curso de Direito para as 

atividades inerentes a Coordenadoria de Suprimentos (CSU), órgão vinculado à 

Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), sendo necessário, para tanto, 

noções mínimas de Direito Administrativo, Constitucional e Civil. 

 

01 - As inscrições estarão abertas no período de 06 (seis) a 17 (dezessete) 

de março de 2017 (dois mil e dezessete), das 13 (treze) às 17 (dezessete) 

horas na Coordenadoria de Suprimentos (CSU/DOF), situado no Centro de 

Convergência, campus Universitário. 

 

02 - Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados no curso de 

Bacharelado em Direito da UFOP, entre o 5º (quinto) e 8º (oitavo) período, 

desde que já cursado ou estiverem cursando as disciplinas “Direito 

Administrativo I” e “Direito Civil (Contratos)” e que tenha concluído a disciplina 

Direito Constitucional “II”. 

 

03 – Os candidatos convocados para o exercício das atividades de que trata o 

presente Edital serão distribuídos entre o turno da manhã (de 08 às 12 

horas) e da tarde (de 13 às 17 horas) de acordo com a conveniência da 

CSU/DOF. 

 

04 – No ato da inscrição, os interessados deverão apresentar, 

obrigatoriamente, o Histórico Escolar, o comprovante de matrícula e 

documento de identificação e facultativamente, comprovantes de experiência, 

além de preencherem o Formulário de Inscrição (Anexo I deste Edital), 

disponível no site da UFOP e na Coordenadoria de Suprimentos. 
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05 – O processo seletivo será composto de: 

 05.1 – Prova discursiva com a elaboração de redação oficial que poderá 

ser um caso prático, a ser realizada no dia 20 (vinte) de março; 

 

 05.2 – Entrevista que será realizada no dia 24 (vinte quatro) de março; 

 

06 – As entrevistas serão realizadas por ordem alfabética no dia 24 (vinte 

quatro) de março de 2017 (dois mil e dezessete), às 09 (nove) horas, na 

Coordenadoria de Suprimentos (CSU), sito no Centro de Convergência. 

 

07 – A Comissão examinadora será constituída pelo Chefe da Área de 

Contratos (CSU) da UFOP e por outro representante da Coordenadoria de 

Suprimentos (CSU). 

 

08 – A validade do exame de seleção é de 12 (doze) meses, a contar da data 

da divulgação dos resultados. 

 

09 – Aos 03 (três) primeiros colocados será concedida bolsa mensal no 

valor inicial de R$ 300,00 (trezentos reais), mediante o cumprimento da 

carga horária semanal mínima de 12 h (doze horas). 

 

10 – Os classificados excedentes, a partir do 4º (quarto) colocado, poderão ser 

convocados, na ordem de classificação, caso haja necessidade pela Instituição, 

durante o prazo de validade do presente certame, constante no item “07”. 

 

11 – A bolsa terá duração de 12 (doze) meses, podendo haver prorrogação por 

igual período caso haja interesse da UFOP. 

Ouro Preto, 02 de março de 2017. 

 

Gabriel Augusto Sanches Hernandes 

Coordenador de Suprimentos 


