
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX  

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO  
 
 

PROJETO DE EXTENSÃO: Cursinho Comunitário Camponês e Popular: Podemos         
Mais 

UNIDADE ACADÊMICA: Direção do Campus UFJF Governador Valadares  

 

O coordenador do projeto de extensão: Cursinho Comunitário Camponês e Popular:           
Podemos Mais, da unidade acadêmica: Direção Geral do Campus Governador          
Valadares torna público o processo de seleção de discentes de graduação para o             
preenchimento de 05 vagas de bolsistas graduandos e 25 vagas de voluntários.  

 

I. Dos Candidatos  

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes pré-requisitos:  

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF;  

b) Não estar em débito com a Extensão no que tange a relatórios e/ou outros               
documentos;  

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais, incluindo alguns finais de semana. 

d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de             
Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de Assistência Estudantil;  

 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Atividades pedagógicas: ministrar aulas sobre o conteúdo do ENEM, aplicar           
simulados, seminários, oficinas, etc; 

b) Participar de Reuniões da Equipe do Projeto e de Seminários de Formação e              
Planejamento; 

c) Divulgar o projeto em escolas, bairros, instituições comunitárias e por meio digital; 

d) Realizar atividades administrativas. 

 
III. Da seleção 



A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a            

vigência do edital a que a bolsa ou a vaga de voluntário se vincula; 

O projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador             

informar a frequência dos estudantes; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será            

efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente; 

Em caso de desistência do bolsista ou voluntário selecionado durante o período de             

execução do programa e/ou projeto, o próximo candidato classificado assumirá a vaga. 

 

IV. Do Processo de Seleção  

O processo seletivo será composto por duas etapas:  

1- Análise das informações prestadas no formulário de inscrição. [ELIMINATÓRIA] 

2- Entrevista presencial. [ELIMINATÓRIA e CLASSIFICATÓRIA] 

Os critérios de seleção estão relacionados abaixo:  

a) Disponibilidade de tempo para dedicação ao projeto.  

b) Conhecimento sobre a temática do projeto. 

c) Experiência em projetos acadêmicos, sociais e de Educação Popular.  

OBSERVAÇÃO: Para a segunda etapa poderão ser convocados até 60 candidatos (o            
dobro do número de vagas). 

 

Da Inscrição  

DATA: 04/03/2020 até 08/03/2020  

LOCAL: através do formulário eletrônico: http://bit.do/bolsa-cccp-2020 

 

Do Cronograma  

DATA de divulgação das inscrições deferidas: 09/03/2020 - HORA 08:00h. 

DATA de divulgação da lista dos candidatos convocados para 2ª Etapa (entrevista):            
09/03/2020 - 19:00h. 

http://bit.do/bolsa-cccp-2020


DATA de realização da 2ª Etapa (entrevista): 10/03/2020 

LOCAL: Faculdade Pitágoras – sala B211 - HORÁRIO: 14:00h 

 

Obs. Toda divulgação será feita pelo Instagram do Projeto, por e-mail e pelo site da               
UFJF-GV. 

 

Da Divulgação do Resultado  

DATA: 11/03/2020 - HORÁRIO: 13:00h 

LOCAL: Quadros de avisos, e-mail e instagram. 

IMPORTANTE: É imprescindível a participação no primeiro seminário de formação que           
se realizará no dia 21/03. 

Dúvidas serão sanadas somente através do e-mail: vinicius.mendes@ufjf.edu.br 

 

Governador Valadares, 04 de março de 2020.  

Vinícius Mendes Maia (Coordenador do projeto)  


