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EDITAL CONJUNTO PROPP, PROGRAD E PROEX DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS  
"PROGRAMA BOLSAS SANTANDER EDUCAÇÃO NAS UNIVERSIDADES" 

 
A PROEX, a PROGRAD e a PROPP tornam público que se encontram abertas inscrições para 
candidatos ao processo de seleção de bolsistas do Programa Bolsas Santander Educação nas 
Universidades. Serão concedidas 20 (vinte) vagas, sendo: 7 (sete) vagas via PROEX, 7 (sete) via 
PROPP e 6 (seis) via PROGRAD. 

 
1. DAS VAGAS 
As ofertas de bolsas são destinadas aos discentes da graduação que tiveram vínculos com 
ações da PROEX, da PROGRAD e da PROPP, conforme consta nos itens g, h, i e j do item 
Requisitos deste Edital. 

 
2. REQUISITOS 
Os requisitos obrigatórios para a participação no Programa são: 
 

a) Coeficiente Rendimento Acadêmico acima de 7.0 (sete). Este critério será utilizado, 
inclusive, como critério de ordenação da classificação e para desempate dos 
candidatos;  

b) Entrada na Universidade utilizando política de ação afirmativa, especialmente nos 
critérios "Escola pública" e "Renda familiar inferior a 1 salário mínimo e meio"; 

c) Estar cursando, no mínimo, o 2º período na UFOP; 
d) Não possuir outra bolsa acadêmica; 
e) Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para a dedicação às atividades 

previstas; 
f) Não exceder carga horária semanal de 54 (cinquenta e quatro) horas em atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme normas da UFOP. 
 

Além desses itens acima, o candidato deve ter participado OU esteja participando em UM dos 
seguintes programas/projetos vinculados às Pró-Reitorias: 

 

g) Vínculo com o PIVIC 2017-2 (PROPP);  
h) Vínculo voluntário com o Pró-Ativa 2017 (PROGRAD); 
i) Que tenha participado ou esteja participando como monitor no Projeto Campus Aberto 

2017 ou Projeto Circulatrilho 2017 (PROEX); ou 
j) Tenha participado do Encontro dos Saberes. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 Podem ser feitas de 1º a 15 de novembro, através do site do Santander 

(https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/nacional-clientes.aspx). 
 Os currículos (com e-mail e telefone) deverão ser enviados para o e-mail  

selecaobolsistasproex@gmail.com, com o assunto “Vaga: Programa 
Bolsas Santander Educação nas Universidades”, até as 23h59 do dia 15 de novembro de 
2017. 
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4. DA SELEÇÃO 
O processo de seleção será constituído somente por uma etapa: 

 

 Análise curricular (etapa eliminatória): o resultado será divulgado dia no 20/11/2017, 
segunda feira, às 16 horas. 

 O bolsista terá de 25 a 30 de novembro de 2017 para enviar o Termo de Indicação e Termo 
de Adesão dos bolsistas contemplados. 

 
5.  DOS RESULTADOS FINAIS 
 O resultado final será divulgado até o dia 05/12/2017, terça feira, na página da UFOP. 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Os bolsistas receberão bolsa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente às 

atividades de 15 (quinze) horas semanais; 
 

 A bolsa tem caráter temporário, não gera vínculo empregatício e não pode ser acumulada 
com estágios remunerados, bolsas de outros programas ou empregos de qualquer 
natureza; 
 

 O Termo de Indicação e Termo de Adesão será analisado pelo Santander em até 5 dias 
úteis e o pagamento dos bolsistas será realizado depois de 30 dias da aprovação do citado 
Termo pelo Santander.  

 
7. CONTRATAÇÃO 
 As atividades do bolsista terão início em 08 de janeiro de 2018, terça feira. 

 

 O candidato selecionado deverá informar, no momento da contratação, 
impreterivelmente, os dados da sua conta corrente em banco, da qual seja o único titular.  

 
Ouro Preto, 1º de novembro de 2017 

 
 
 

Prof.ª Tânia Garbin 
Pró-reitora de Graduação 

 
 

Prof. Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves Knupp 
Pró-reitor de Extensão 

 
 

Prof. Sérgio Aquino 
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação 


