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EDITAL Nº. 01/2018 – PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA  

A Coordenadoria de Comunicação Institucional da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

torna público o presente edital de abertura de inscrições para a seleção de quatro (04) estudantes de 

graduação.  

1) DAS DISTRIBUIÇÕES DAS VAGAS: 

1.1. O candidato (a) selecionado (a) vai atuar na produção de conteúdo público e educativo 

para veiculação na Rádio UFOP 106.3 FM e em suas mídias sociais, com possibilidade de 

desenvolver atividades relacionadas aos setores de Jornalismo, Edição de áudio, Sonoplastia e 

Apresentação de programas. 

1.2. A base de dados poderá ser aproveitada, ainda, para consulta e/ou seleção por parte dos 

professores da UFOP que desenvolvam projetos de caráter público-educativo voltados para a 

produção de programas e podcasts na Rádio UFOP.   

2) DOS PRÉ-REQUISITOS GERAIS: 

2.1. Ser regularmente matriculado (a) na Universidade Federal de Ouro Preto; 

2.2. Manter, a cada semestre, coeficiente de rendimento escolar (geral) igual ou maior que 6; 

2.3. Ser proativo (a), criativo (a) e organizado (a); 

2.4. Ter disponibilidade para atuar 15 horas por semana, de 8h as 12h ou de 13h às 17h;  

2.5. Facilidade de relacionamento em equipe, assiduidade e pontualidade;  

2.6. Ter bom texto e interesse em aprender linguagem radiofônica; 

2.7. Ter interesse em trabalhar com ferramentas de streaming e difusão de conteúdo; 

2.8. Ter conhecimento sobre os itens 6.1, 6.2 e 6.3 do Projeto Acadêmico e de 

Desenvolvimento Institucional para o Sistema de Comunicação Integrada na UFOP - versão 2010 

(Resolução CUNI N° 1079);  

3) DOS PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

3.1. Núcleos de Produção Jornalística e Mídias Sociais – 2 vagas 

3.1.1. Estar matriculado nos cursos de Jornalismo ou História, Letras, Pedagogia, Artes Cênicas e 

Filosofia da UFOP (o candidato selecionado terá direito a uma bolsa de estudos no valor de 

R$300,00);  

3.2. Núcleo de Edição e Sonoplastia – 2 vagas 

3.2.1. Estar matriculado em qualquer curso da UFOP. (A bolsa será de R$300,00).  

3.2.2. Ter conhecimento básico e experiência em software de Edição e Sonoplastia.  

3.2.3. O candidato para esta vaga deverá apresentar portfólio (gravados em CD ou Pendrive) com 

no mínimo 3 arquivos autorais, com serviços realizados em edição e sonoplastia, no dia da prova 

prática, conforme item 5.  

4) DA VAGA A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 

4.1. Serão reservadas 2 vagas aos estudantes com deficiência, distribuídas no item 3.1 e 3.2. 

4.2. Estará apto/a a ocupar a vaga reservada apenas os estudantes com deficiência aprovados 

em todas as etapas definidas no item 3.1 e 3.2 deste edital. 

http://www.radio.ufop.br/
http://www.soc.ufop.br/public/resolucao/mostrar/0000007366
http://www.soc.ufop.br/public/resolucao/mostrar/0000007366
http://www.soc.ufop.br/public/resolucao/mostrar/0000007366
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4.3. Não havendo candidatos com deficiência aptos, como estabelecido nos itens 3.1 e 3.2, a 

vaga reservada será disponibilizada para a ampla concorrência. 

4.4. Os inscritos que desejarem participar da seleção na condição de pessoa com deficiência, 

concorrendo às vagas reservadas, deverão atestar esta situação até 16/02/2018.  

4.5. Para atestar a situação de concorrente na reserva de vaga, o estudante deverá enviar cópia 

anexa, conforme o item 5, da seguinte documentação:  

4.6. Autodeclaração informando a deficiência que possui e a demanda de concorrer às vagas 

reservadas. 

4.7. Laudo de profissional da saúde, original ou cópia autenticada, expedido nos últimos 12 

meses, atestando o tipo e o grau de deficiência, informando:  

a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;  

b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;  

c) a limitação no desempenho de atividades; e 

d) a restrição de participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas, nos termos do art. 2º, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência).  

4.8. Os candidatos que não atestarem ou apresentarem laudo que não contemple todos os 

requisitos elencados no item 3.1 e 3.2 até o dia 16/02/2018 serão alocados nas vagas de ampla 

concorrência. 

5) SELEÇÃO: 

5.1. O (a) candidato (a) interessado (a) deverá enviar Currículo e Histórico Escolar para o e-mail 

secretaria@aci.ufop.br, até às 17h do dia 16/02/2018, com assunto “SELEÇÃO PARA 

BOLSISTA-EDITAL 01/2018”.  

5.2. Não será aceita apresentação de Currículo e Histórico Escolar no dia da entrevista e da 

prova prática, apenas portfólio referente ao item 3.2.3.  

5.3. Os candidatos selecionados permanecerão nas atividades de formação na Rádio UFOP, 

como bolsista, pelo período de 1 semestre acadêmico da UFOP, podendo ou não ser renovado.   

 

5.4. Análise de currículo: 19/02/2018 e 20/02/2018. 

5.5. Entrevista e Prova prática:  

a) 21/02/2018 (1ª turma de candidatos) 

b) 22/02/2018 (2ª turma de candidatos) – 08h às 12h.  

c) A prova prática será composta de produção de textos e locução para os candidatos do item 

3.1 e atividades de edição e sonoplastia para os do item 3.2. Todos os candidatos devem 

comparecer com 30 minutos de antecedência, portando documento de identidade, caneta ou 

lápis e borracha.   

5.6. Resultado: 26/02/2018– por e-mail.  

5.7. Início: 01/03/2018  

http://www.radio.ufop.br/

