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EDITAL - NORMAS DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA ACERVO DO 
JORNALISTA/ESCRITOR FERNANDO MORAIS 

 
Cursos: Letras, História, Pedagogia, Jornalismo, Serviço Social, Economia e 
Administração (UFOP) 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 12 (doze) voluntários para o 
Projeto de inventário e catalogação do acervo do Jornalista e Escritor Fernando 
Morais, sob responsabilidade do GEDEM (Grupo de Estudos sobre Discurso e 
Memória) e do JorNal – Grupo de Pesquisa Jornalismo, Narrativas e Práticas 
Comunicacionais (CNPq/UFOP). Com período de vigência entre 09 de outubro de 

2017 a 15 de dezembro de 2017. As(os) alunas(os) receberão certificados de 
participação no Projeto. 

 
 
Sobre o acervo: 
Marianense, Fernando Morais é jornalista, biógrafo e escritor. É autor de A Ilha, Olga, Chatô 
– o Rei do Brasil, O Mago, Cem quilos de ouro, Corações sujos, entre outras obras. Com 
referência intelectual e projeção internacional, o autor tem sido traduzido em diversos 
idiomas e parte da sua obra objeto de produções fílmicas. O acervo, que já se encontra na 
cidade de Mariana, reúne ampla coleção de livros, de entrevistas gravadas em mídias 
diversas, fotografias, impressos, material iconográfico e manuscritos produzidos ao longo da 
sua carreira. Esse acervo foi constituído, em grande parte, em função dos projetos de escrita 
biográfica das obras assinaladas, no entanto, o acervo é muito mais amplo, incorporando 
arquivos inéditos, obras de arte e doações de terceiros, de extrema relevância para 
pesquisadores e para a história intelectual do Brasil. 
 

1. Requisitos: 
 

a. A(o) aluna(o) deverá estar regularmente matriculada(o) a partir do 2º período da 
UFOP e ter perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas 
no projeto; 

b. A(o) aluna(o) deverá cumprir as atividades constantes no Plano de Trabalho, em 
jornada de 06 (seis) horas semanais de atividades; 

c. Ter coeficiente acadêmico igual ou superior a 6,0 (seis); 
d. Será dada preferência a(ao) aluna(o) que possuir currículo Lattes cadastrado, 

publicado e atualizado na base do CNPq (Plataforma Lattes). 
 
2. Atividades a serem desenvolvidas: 

  
As atividades dos voluntários relacionam-se à organização, classificação, catalogação e 
digitalização do Acervo, sendo que o desempenho das mesmas se dará, principalmente, 
junto ao Instituto Fernando Morais, sob a supervisão acadêmico-científica de líderes dos 
grupos de pesquisa assinalados no presente Edital, como responsabilidade especialmente 
outorgada para a chamada atual. 
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3. Inscrições: 

 
a. Período: 25/09/2017 a 06/10/2017; 
b. Pelo email parceriaufop.ifm@gmail.com 
c. Enviar “Nome completo, número de matrícula, curso, e-mail e telefone de contato” no 

corpo do e-mail. Colocar no assunto: “Seleção Voluntário Acervo IFM/UFOP”. Deverá 
anexar uma carta de motivação (indicar os motivos de sua inscrição – mínimo: 10 
linhas; máximo: 20 linhas) e cópia digital do Histórico escolar. 
 

4. Documentação: Carta de motivação e Histórico escolar. 
 

5. Critérios para avaliação: 
a. Carta de motivação 
b. Histórico escolar. 

 
PS: Caso haja necessidade, algumas(ns) alunas(os) serão chamadas(os), via e-mail, 
para entrevista em data a ser definida. 
 
Professores responsáveis: 

Marta Maia 
William Menezes 


