
Edital nº 01/2016 
 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS 
 
A Coordenadoria de Comunicação Institucional da Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP) torna público o presente edital de abertura de inscrições 
para a contratação de bolsistas. As vagas disponíveis são para ocupação de 
bolsas na Assessoria de Comunicação Institucional (ACI), mediante seleção de 
acordo com os critérios a seguir.  
 
1. Das vagas: 
1.1 Uma (01) vaga para bolsista na área de fotografia, duas (02) para bolsista 
na área de apuração e produção de conteúdo na ACI e também cadastro de 
reserva.  
 
2. Dos pré-requisitos para a concessão, manutenção e recebimento da bolsa: 
2.1. Ser aluno regularmente matriculado no curso de Jornalismo da UFOP; 
2.2. Cursar a partir do 5º período; 
2.3. Ter coeficiente acadêmico maior ou igual a 6,0 (seis); 
2.4. Ter disponibilidade de 15 horas semanais (horário a ser combinado); 
2.5 Ser aprovado neste processo de seleção; 
2.6 Apresentar mensalmente relatório das atividades desenvolvidas por meio 
do Sistema de Apoio à Comunicação Integrada (Saci); 
2.7. Atingir 100% da frequência e das atividades previstas (em caso de falta, a 
mesma deverá ser devidamente justificada e haverá compensação do horário). 
2.8. Para concorrer à bolsa na área de fotografia é necessário ter acesso a 
equipamento para captação fotográfica. 
 
3. Das inscrições: 
3.1. Período: 18 a 23 de maio de 2016. 
3.2. Exclusivamente via e-mail. Envie a documentação necessária (item 4) em 
um único e-mail para secretaria@aci.ufop.br em arquivos anexados 
(nenhuma documentação deve ser apresentada no corpo do e-mail). O assunto 
da mensagem deve conter o nome completo do candidato, seguido de 
“Processo seletivo para bolsistas ACI”. 
 
4. Da documentação necessária: 
4.1. Documentos pessoais (R.G., CPF, comprovante de conta bancária (cópia 
do cartão) e de endereço); 
4.2. Histórico escolar atualizado; 
4.3. Comprovante de matrícula no 5º período ou posterior; 
4.4. Currículo e/ou portifólio. 
 
5. Etapas do processo de seleção: 
5.1. 18 a 23 de maio: Período de inscrição no processo seletivo; 
5.2. 24 e 25 de maio: Análise dos documentos (eliminatório); 
5.3. 25 de maio: Publicação da lista dos inscritos que participarão da segunda 
fase do processo seletivo;  
5.4. 31 de maio: Segunda fase do processo seletivo - aplicação de exercício  
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prático e entrevista, realizados em local e horário a serem comunicados via e-
mail;  
5.5. Até 03 de junho: Publicação no site da UFOP do resultado final com lista 
dos aprovados em ordem de classificação;  
5.6. 06 de junho: Início das atividades do bolsista na ACI. 
 
6. Valor e duração da bolsa: 
6.1 O valor da bolsa é de R$300,00 (trezentos reais) 
6.2 A duração é de um semestre, podendo ou não ser renovada ao final do 
mesmo, de acordo com o desenvolvimento das atividades do bolsista e do 
interesse das partes. A renovação pode se repetir até o final da graduação. 
 
7. Das disposições finais: 
7.1. A comissão de avaliação se reserva ao direito de não preencher todas  
as vagas ao final do processo seletivo; 
7.2. Candidatos aprovados na última etapa podem ser convocados a ocupar 
vagas futuramente, conforme a disponibilidade de bolsas no setor; 
7.2.1 Esta convocação far-se-á por meio de contato telefônico ou por e-mail, 
conforme dados fornecidos no currículo do candidato, sendo de sua inteira 
responsabilidade o fornecimento de dados corretos; 
7.3 Os bolsistas serão orientados e avaliados por jornalistas da ACI durante o 
desenvolvimento de suas as atividades.  
7.3.1. Essa avaliação será um dos quesitos considerados na renovação da 
bolsa. 
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