
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
FADEPE 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE GRADUAÇÃO  
 

TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: CENSO E DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA DE 

JUIZ DE FORA  

UNIDADE ACADÊMICA:  

O(A) coordenador(a) do projeto CENSO E DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA 

DE JUIZ DE FORA da Faculdade de Serviço Social torna público o processo de seleção de discentes de 

graduação para preenchimento de 50 vaga(s) de bolsista(s) de graduação. Destas: 40 vagas são para bolsa com 

duração de um mês, com valor de R$400,00; e 10 vagas são para bolsas com duração de dois meses, no valor 

de R$400,00 por mês.   

   

1- Dos(das) candidatos(as) 

Poderão inscrever-se os(as) candidatos(a) que atenderem aos seguintes critérios:  

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

• Ter disponibilidade de 20 horas semanais;  

• Estar a partir do 2º. Período de qualquer curso de graduação da UFJF. 

• Ter disponibilidade de realizar trabalho de campo nos fluxos de pessoas em situação de rua em diferentes turnos 

em tempo integral (manhã, tarde e/ou noite), durante uma semana, entre os dias 23 de outubro a 05 de novembro 

de 2022. 

 

2- Atividades a serem realizadas (em consonância com o plano de trabalho): 

• Leitura e estudo de textos sobre pessoas em situação de rua. 

• Treinamento/capacitação para utilização do questionário de pesquisa. 

• Coleta de dados em territórios de fluxo de pessoas em situação de rua. 

• Digitação de banco de dados. 

 

3- Da seleção 

A participação do(a) estudante selecionado para uma das 40 vagas terá duração um mês, outubro de 2022; A 

participação do estudante selecionado para uma das 10 vagas restantes terá duração de dois meses, outubro e novembro 

de 2022.   

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado a partir do quinto dia útil de 

cada mês. 

Em caso de desistência do(a) bolsista durante o período de execução do programa/projeto, o(a) próximo(a) 

candidato(a) classificado(a) assumirá a vaga. 

Os(as) candidatos(as) aprovados(as) que excedam o número de vagas do presente edital serão automaticamente 

classificados(as), pela ordem de aprovação e conforme atestem interesse no ato de inscrição, no edital PROEX para vagas 

voluntárias. 



 

4- Do Processo de Seleção  

 

Preenchimento do formulário eletrônico de inscrição entre os dias 16 e 23h59min do dia 20 de setembro de 2022 disponível 

no endereço: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdowjggIx4_LUNBdv7a2nD1dbiOQY7wAzxwe3ZQhRtrsgXauw/vie

wform?usp=pp_url  

 

 

5- Da Divulgação do Resultado  

DATA: 22/09/2022 

LOCAL: https://www.ufjf.br/facssocial/ 

 

 

 

Juiz de Fora, 16 de setembro de 20022. 

 

 

VIVIANE SOUZA PEREIRA 

2552527 

COORDENADOR(A) DO PROJETO 
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