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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) / 2017 

 

TÍTULO DO PROJETO: 
Divulgação da Profissão de Estatístico e do Curso de Estatística da 
UFJF para Empresas, Órgãos Públicos, Negócios e Escolas de Ensino 
Médio de Juiz de Fora e Região 

 

O(a) Departamento de Estatística faz público o processo de seleção para o Programa de 
Treinamento Profissional/2017 no projeto acima indicado, para o preenchimento de 01 vaga(s) para 
bolsistas e 02 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 2017  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 
1- Compilar uma lista de escolas, empresas e indústrias da região; 
2- Pesquisar matérias sobre a atuação de profissionais da Estatística nas mais diversas áreas; 
3- Produzir materiais de divulgação; 
4- Levar essas apresentações e materiais às escolas, indústrias e empresas da região; 
5- Disponibilizar os materiais preparados e a pesquisa feita nas páginas do curso de Estatística e 

do Departamento de Estatística; 
6- Auxiliar na organização da comemoração do dia do Estatístico e na divulgação do mesmo; 
7- Auxiliar na organização e divulgação da semana da Estatística. 

 

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

1 - Ser aluno de um dos seguintes cursos:  
1- Bacharelado em Ciências Exatas; 
2- Estatística; 
3- Ciências da Computação; 
4- Administração; 
5- Comunicação.  

2 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  
3 - Possuir Histórico Escolar com garantia da correlação das disciplinas cursadas com o trabalho prático  
do Projeto; 
4 - Ter conhecimento em softwares de edição de texto, apresentações e planilhas; 
5 – Ter conhecimento em inglês (para leitura); 
6 - Ter desenvoltura para ler e responder e-mails, falar ao telefone e pessoalmente; 
7 - Ser pró ativo. 

Para inscrever-se, o aluno interessado deve: 
1 - Trazer comprovante de matrícula; 
2 - Trazer em folha A4, impresso ou a mão, seus horários livres durante a semana (segunda a sexta); 
3 - Trazer seu histórico. 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção constará de:  

1- Avaliação do histórico; 
2- Entrevista. 

Critério(s) de desempate: Valor do Índice de Rendimento Acadêmico.  



 
 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

INSCRIÇÃO: 
PERÍODO:  06/03/2017 à 18/03/2017 
 

LOCAL:  Secretaria do Departamento de Estatística 
 

SELEÇÃO: 
DATA/HORÁRIO:  20/03/2017 às 14:00 
 

LOCAL:  
Sala de reuniões do prédio novo dos departamentos de Ciência da Computação e 
Estatística 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 
DATA/HORÁRIO:  22/03/2017 às 14:00 
 

LOCAL:  Secretaria do Departamento de Estatística 
 

Juiz de Fora, 22 de fevereiro de 2017. 
 

_____________________________________ 
Orientador 


