
             
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
FACULDADE DE ECONOMIA 

 
EDITAL DE SELEÇÃO PROJETO FAPEMIG 2023 - GRADUAÇÂO 

 

PROFESSOR: Rosa Livia Livia Gonçalves Montenegro 

 

PROJETO : 

Análise regional dos efeitos econômicos do setor de Tecnologia de 
Informação e Comunicação (TIC): um estudo para o Brasil 
 
Vagas : 2 Bolsistas de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e 

Inovação (BDCTI - VI )   (R$ 600,00)        
 
 
INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  
1 - Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação de Economia (UFJF); 
2 - ter disponibilidade de 12 horas semanais; 
3 - ter IRA igual ou superior a 75 e cursar o 3º período ou períodos posteriores, a partir de 2023;  
4 – Possuir CPF e Currículo Lattes; 
5 – Se atentar para as obrigações e os requisitos necessários apresentados no TERMO DE COMPROMISSO da 
FAPEMIG; 
6 - Não possuir qualquer atividade com vínculo empregatício; 
7 – ter e-mail institucional (suíte) da UFJF. 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO  

A seleção constará em duas etapas sucessivas. A primeira etapa corresponderá de uma análise do 
histórico escolar. Serão somente aceitos arquivos em extensão “pdf” do histórico escolar, que deverá ser 
enviado até o dia 12/12/2022 (às 20 horas) por email ( rosa.livia@ufjf.br ).  

A segunda etapa, por seu turno, consistirá em uma entrevista síncrona, previamente agendada para 
o dia 13/12/2022 por meio da plataforma googlemeet, cujo link de acesso será disponibilizado em sala virtual 
na plataforma classroom específica para o processo de seleção. O acesso à sala virtual será disponibilizado 
após o período de inscrição do bolsista que possui e-mail suíte (UFJF). A divulgação do resultado de seleção 
ocorrerá pelo mural da sala virtual do classroom, bem como outras informações.  
 
DO RESULTADO FINAL  

A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas nas avaliações 
realizadas. Os pesos (em porcentagem) atribuídos às etapas de seleção para o cômputo da nota final são os 
seguintes: análise do histórico escolar (40%) e entrevista (60%). Os candidatos classificados serão chamados 
seguindo a ordem decrescente de notas finais. 
 
RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
INSCRIÇÃO: 
PERÍODO:  07 a 12 de dezembro de 2022 
FORMULÁRIO:  https://forms.gle/1ctGEZR1K9L8odAU9 
SELEÇÃO: 

DATA:  
12/12/2022: Análise do histórico escolar até 20:00 horas.  
13/12/2022 - (Entrevista (horário a definir) 

 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 
DATA:  14/12/2022 
 


