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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO
PROFISSIONAL (TP) / 2018 - 01

TÍTULO DO PROJETO: ECONS

O(a) Faculdade de Economia faz público o processo de seleção para o Programa de Treinamento
Profissional/2018   no projeto  acima indicado,  para  o preenchimento  de  01 vaga(s)  para  bolsistas  e  0
vaga(s)  para  voluntários,  de  acordo  com as  Resoluções  58/2008 e  27/2011 do Conselho Setorial  de
Graduação.

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS 
O programa de Treinamento Profissional 2018   terá a duração de dois semestres letivos, podendo

haver  recondução uma única  vez,  por  igual  período.  O pagamento  de  cada  mês  será  proporcional  à
frequência apurada pelo orientador e é efetuado até o vigésimo dia útil do mês seguinte. 

ATENÇÃO: Não haverá pagamento retroativo de bolsas. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO
Manipulação de banco de dados, incluindo tarefas como: pesquisar banco de dados na internet e

efetuar download; fazer dicionários de importação; importar dados e salvar de acordo com a organização
padronizada (merge e append); criar rótulo de variáveis e categorias, manipular variáveis e observações;
gerar tabelas, estatísticas descritivas e gráficos; disponibilizar dicionários de variáveis no site. Além da
manipulação  de  banco  de  dados,  o  bolsista  trabalhará  também  com  editor  de  texto  científico  em
linguagem Latex.

INSCRIÇÃO
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 

1. Estar matriculado nos cursos de graduação da UFJF; 
2. Ter disponibilidade de 12 horas semanais, que atendam o horário de funcionamento do laboratório

(08 ás 19 horas de segunda a sexta); 
3. Anexar o Histórico da Graduação no formulário de inscrição;
4. Cursar do 3º período ao penúltimo período do curso;
5. Não acumular nenhuma atividade profissional ou bolsas de estudo (com exceção das bolsas de

apoio estudantil);
6. Possuir IRA igual ou superior a 60.
7. Preencher corretamente o formulário de inscrição.

Para inscrever-se,  preencha o formulário na página <http://www.ufjf.br/econs/inscricao/> entre as
18h do dia 17 de Agosto e as 16 horas do dia 22 de Agosto e anexe   histórico do curso de graduação no  
momento da inscrição.

PROCESSO DE SELEÇÃO 
A seleção constará de*: 

Etapa 1. Análise de histórico escolar: 
Os critérios são classificatórios e eliminatórios, sendo baseados em rendimento acadêmico e 
relevância das matérias cursadas relacionadas as atividades do projeto.
Apenas 5 alunos serão aprovados para próxima etapa.
O resultado na análise de histórico estará disponível a partir das 18h do dia 22/08/2018 na 
página do Econs.

Etapa 2. Entrevista:
Serão convocados os 5 alunos com melhores avaliações segundo os critérios da Etapa A.
A segunda etapa será realizada no dia 23/08/2018.



Os critérios são classificatórios e eliminatórios, sendo baseados perfil educacional, experiência 
profissional e acadêmica, conhecimentos em inglês e linguagens de programação em especial 
JavaScript, CSS, HTML.
O resultado entrevista estará disponível no dia 24/08/2018 a partir das 18 horas na página do 
Econs.
Critério(s) de desempate:1- IRA, 2- Conhecimentos de informática, 3- Inglês.

*Os alunos que não atenderem os itens 1 a 7 da inscrição serão eliminados.

RESUMO DE DATAS E PRAZOS

INSCRIÇÃO:
PERÍODO: 17/08/2018 a 22/08/2018

LOCAL: Site: http://www.ufjf.br/econs/inscricao/

SELEÇÃO:
DATA/HORÁRIO: 23/08/2018 entre 8h e 12h

LOCAL: 
Econs/Faculdade de Economia/UFJF. Entrevistados devem entrar no site do Econs 
para obter horário das entrevistas no dia 23/08/2018 a partir das 8h.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO:
DATA/HORÁRIO: 24/08/2018 às 18h

LOCAL: Página do ECONS na internet. 

Juiz de Fora, 17 de agosto de 2018.

____________________________________
coord. 


