
                                                                      
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIO PÓS-GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 

 

 

TÍTULO DO PROJETO: Assistente Voluntário do Conselho Editorial Executivo da Revista Educação 

em Foco – FACED/UFJF 

 

UNIDADE ACADÊMICA: FACED-UFJF 

 

Os coordenadores do projeto Assistente Voluntário do Conselho Editorial Executivo da Revista 

Educação em Foco – FACED/UFJF da unidade acadêmica FACED/UFJF tornam público o processo de 

seleção de discentes de pós-graduação para preenchimento de 03 vaga(s) de voluntário(s) do pós-

graduação (doutorado em Educação).  

 

I. Dos candidatos: 

 

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

a) Estar regularmente matriculado no Curso de Doutorado em Educação do Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Educação da UFJF, cursando o 2º (segundo) ano do curso. 

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

documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais. 

 

II. Atividades a serem realizadas: 

 

a) Conferência inicial das submissões (formatação geral, sistema detector de plágio etc); 

b) Divulgação da Revista em redes sociais a serem criadas (Instagram e Face); 

c) Conferência do envio final das submissões aprovadas com solicitação de correções pelos 

pareceristas; 

d)  Envio das declarações de parecerista ad hoc; 

e) Auxílio no processo de formatação final dos artigos aceitos para publicação; 

f)  Participação nas reuniões do Conselho Editorial Executivo da Revista; 

g) Outras demandas da Revista que possam surgir no decorrer do processo.   

 

III. Da seleção: 

 

A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que 

a vaga de voluntário se vincula; 

O projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a 

frequência dos estudantes; 

Em caso de desistência do voluntário selecionado durante o período de execução do programa e/ou 

projeto, o próximo candidato classificado assumirá a vaga. 

 

IV. Do processo de seleção: 

 

a)  Comprovação de que está cursando o segundo ano do Doutorado em Educação na FACED/UFJF. 

b) Apresentação de carta de interesse assinada pelo discente da Pós-Graduação, de no máximo 02 

páginas digitadas, que justifique a adesão do aluno no projeto. Na carta, deve-se especificar, a partir 



                                                                      
 
 

das atividades descritas no item II, qual contribuição o(a) candidato(a) acredita acrescentar à equipe 

da Revista Educação em Foco.  

c) Entrevista com a equipe do copo editorial da Revista Educação em Foco para ampliação das 

informações apresentadas na carta de intenção.  

 

 

V. Da inscrição 

 

a) DATA: 22 a 26/11/2021 

As inscrições serão realizadas pelo envio   dos documentos descritos no item IV (a e b) para o e-mail da 

Revista Educação em Foco: edufocoufjf@gmail.com.  

No assunto do e-mail, deve ser informado: INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIO EDUFOCO.  

A confirmação da inscrição será também via e-mail em resposta ao envio do aluno. 

 

 

VI. Da seleção:  

 

a) Leitura do material pela equipe da Revista Educação em Foco. 

DATA: 29/11/2021 a 01/12/2021 

 

b) Da Divulgação do Resultado da avaliação do material   

DATA: 01/12/2021 – 16h  

Será encaminhado ao e-mail dos candidatos. 

 

c) Entrevistas com os(as) candidatos(as) aprovados(as) 

DATA: 02/12/2021 

HORÁRIO: das 14h em diante (horário a ser informado – dependendo do número de aprovados – a 

cada candidato aprovado na 1ª fase). O link da sala será encaminhado por e-mail.  

 

VII. Da divulgação do resultado :  

 

DATA: 03/12/2021 

LOCAL: por e-mail a todos os candidatos inscritos  

HORÁRIO: 18h 

 

 

Juiz de Fora, 22 de novembro de 2021. 

 

 

 

Profa. Tânia Guedes Magalhães  

Prof. Neil Franco Pereira de Almeida 

COORDENADORES DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

 

Projeto Assistente Voluntário do Conselho Editorial Executivo da  

Revista Educação em Foco – FACED/UFJF 
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