
                                                                      
 
 

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA E/OU /VOLUNTÁRIO(A) DE GRADUAÇÃO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: “Nucleação do Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o 

processo de envelhecimento nos bairros do município de Juiz de Fora - MG”   

UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Serviço Social 

 

O(A) coordenador(a) do projeto “Nucleação do Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre 

o processo de envelhecimento nos bairros do município de Juiz de Fora- MG” da unidade acadêmica 

Faculdade de Serviço Social torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga(s) de 

bolsista(s) e 05 vagas(s) de voluntário(s) de graduação.  

 

I. Dos(das) candidatos(as) 

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

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

b) Não estar em débito com a Proex no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, excetuando-se os Programas de 

Assistência Estudantil. 

e) Ser aluno de um dos seguintes cursos de graduação: Serviço Social; Psicologia; graduação na área de Saúde ou Jornalismo/Rádio, 

TV e internet/Sistema de Informação; 

 

II. Atividades a serem realizadas (em consonância com o plano de trabalho): 

a) Participar dos grupos de estudos sobre o processo de envelhecimento; 

b) Planejar e executar oficinas temáticas no bairro onde o Projeto desenvolverá suas atividades – Dom Bosco - junto aos idosos e 

equipe técnica da instituição parceira – Grupo Espírita Semente; 

c) Confeccionar materiais didáticos-pedagógicos e de divulgação a serem utilizados tanto nas oficinas com os idosos, quanto nas redes 

sociais do Programa ao qual o Projeto está vinculado e outros meios de comunicação externa;  

d) Levantar/coletar e analisar dados sobre o perfil socioeconômico e cultural dos idosos; 

e) Desenvolver e avaliar o Projeto juntamente com a coordenação, interagindo de forma produtiva com os demais profissionais e  

docentes envolvidos, elaborando atas e relatórios de atividades; 

f) Sistematizar a experiência para potenciais publicações e apresentações em seminários e congressos;  

O bolsista atuará em um ambiente Inter e multidisciplinar a partir de uma concepção sobre a velhice que toma essa etapa da vida como 

um processo e considera como fundamental a trajetória de vida do sujeito que envelhece, permitindo-lhe adquirir conhecimentos e 

habilidades na área, proporcionando experiência para o mercado de trabalho com o público idoso e interação com os diversos 

segmentos da universidade participantes do Programa ao qual o Projeto está vinculado. 

 

 

 

 

 



                                                                      
 
 

III. Da seleção 

A participação do(a) 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/programa deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao(à) coordenador(a) informar a frequência dos(as) 

estudantes; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado conforme calendário disponibilizado pela Pro –

reitoria de Planejamento; 

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

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

IV. Do Processo de Seleção (destacar as modalidades de provas) 

1  Entrevista Presencial 

2 Carta de Apresentação e Interesse a ser enviada até o dia 21 de setembro às 19 horas para o email 

polosobreenvelhecimentoselecao@gmail.com  tendo por Assunto: Seleção “Nucleação do Polo Interdisciplinar de ensino, pesquisa e 

extensão sobre o processo de envelhecimento nos bairros do município de Juiz de Fora -MG” 

V. Da Inscrição 

DATA:. De 12 de setembro de 2022 a 21 de setembro de 2022 

HORÁRIO: 08 às 22 horas, exceto no dia 21 de setembro que se encerrará às 19 horas. 

LOCAL:  Secretaria/Apoio Faculdade de Serviço Social ou através do email polosobreenvelhecimentoselecao@gmail.com (Assunto: Seleção 

“Nucleação do Polo Interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão sobre o processo de envelhecimento nos bairros do município de Juiz de 

Fora -MG”) enviando Nome completo, número de matrícula e curso no qual está matriculado – especificar o período que está cursando, CPF e 

telefone para contato, até às 19 horas do dia 21 de setembro.  

 

VI. Da Seleção  

DATA:  22 de setembro de 2022 

HORÁRIO: 14 horas 

LOCAL: Casa Helenira Rezende/ Helenira Preta (Rua Severino Meirelles, 260 – Alto dos Passos) 

 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA : 27 de setembro de 2022 

HORÁRIO: 14 horas 

LOCAL: Faculdade de Serviço Social e enviado por e-mail para os candidatos. 

 

 

 

Juiz de Fora, 12 de Setembro de 2022. 

 

 

Estela Saléh da Cunha 

3434973 

COORDENADORA DA AÇÃO DE EXTENSÃO 
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