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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS 
A Biblioteca do ICSA da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) torna público o 

presente edital de abertura de inscrições para a contratação de bolsista. A vaga disponível tem 
a bolsa no valor de R$300,00/mês (essa bolsa não é acumulável com outras bolsas da Univer-
sidade). 
1) Das distribuições das vagas: 
• 01 vaga para estudantes de qualquer um dos cursos do ICSA/UFOP-Mariana-MG. 
2) Dos pré-requisitos gerais: 
a) Ser aluno regularmente matriculado na UFOP; 
b) Ter coeficiente acadêmico maior ou igual a 6,0(seis) e 1º p. não precisa comprovar; 
c) Ter disponibilidade de 15 horas semanais em um dos períodos que a biblioteca vir a neces-
sitar de segunda a sexta-feira: 

P1 – 09-12h. P2 – 12-15h. P3 – 15-18 P4 – 18-21 
3) Dos pré-requisitos específicos: 
a) Estar cursando no máximo até o 3º. Período/UFOP; 
b) Auxiliar nas atividades diárias da Biblioteca e Laboratório de Inclusão Digital; 
c) Conhecimentos de editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico e funções básicas 
de informática; 
d) Desejável ter conhecimento de inglês; 
e) Conhecimento do Portal de Periódicos CAPES e Saúde Baseada em Evidências; 
h) Aceitar cumprir as demandas de serviço solicitadas pela coordenação da Biblioteca; 
i) Será dada preferência aos alunos que participaram do curso: Prática de Revisão Bibliográfi-
ca (https://goo.gl/TMtxZz); 
4) Das inscrições: 
a) Período: 19/06/2018 até 29/06/2018, somente pelo email: essevalter@ufop.edu.br  
b) Procedimento: 
I. Envie o currículo por email e no campo de assunto da mensagem com o nome do candidato, segui-
do de Seleção de bolsista JUNHO 2018; 
II. Os candidatos deverão anexar o Histórico escolar (em formato pdf) e o currículo resumido; 
III. O currículo deve conter: nome completo; idade; endereço; telefone; email; indicação de curso, 
período e número de matrícula; turnos de disponibilidade para os trabalhos na biblioteca (P1,P2,P3 ou 
P4), de acordo com alínea c; um breve relato de no máximo 03 linhas, evidenciando as motivações 
para atuar na biblioteca; descrição das experiências profissionais. 
 5) Etapas do processo de seleção: 
a) 03 a 06 de julho: análise e seleção dos currículos; 
b) 07 de julho: resultado final do selecionado (a), a ser divulgado na portaria da biblioteca do 
ICSA/UFOP e envio de email ao candidato para agendamento da entrevista; 
c) 08 de julho: entrevista individual, a ser realizada na Biblioteca do ICSA em horário a ser agenda-
do. O não comparecimento na entrevista, desistência ou a não escolha do candidato ocasionará na 
escolha de outro bolsista do processo seletivo. 
6) Das disposições finais: 
a) Quaisquer dúvidas sobre o processo seletivo devem ser retiradas via email através do endereço 
essevalter@ufop.edu.br  e elas deverão ser encaminhadas com o assunto Dúvida sobre o processo 
seletivo. A biblioteca se reserva ao direito de não preencher todas as vagas ao final do processo sele-
tivo e os candidatos aprovados podem ser convocados a ocupar vagas futuras, conforme a disponibili-
dade de bolsas no setor. O bolsista iniciará as suas atividades assim que for aprovado na etapa final do 
processo seletivo. 
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