
 

Seleção de bolsistas para o Projeto Parlamento Jovem 

 
O Parlamento Jovem de Minas de Juiz de Fora é um projeto promovido pela Câmara Municipal 
de Juiz de Fora (CMJF), por meio do Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), e pelo Curso de 
Ciências Sociais da UFJF, em parceria com escolas de ensino médio das redes pública e privada. 
O projeto tem como um de seus objetivos propiciar a jovens estudantes universitários e do 
ensino médio um espaço para reflexão sobre o papel do Poder Legislativo, o funcionamento 
das Casas Legislativas e a importância da participação política numa sociedade democrática, 
estimulando seu envolvimento em situações práticas de pesquisa, debate, negociação e 
realização de escolhas no contexto do Parlamento. 

 

1. Inscrições 

Os interessados em participar do Projeto como monitores deverão apresentar uma carta de 
intenção elaborada pelo candidato contento os motivos pelo qual se pretende participar do 
projeto e o histórico acadêmico. As inscrições serão feitas pela coordenação do projeto no 
âmbito do Departamento de Ciências Sociais da UFJF, a cargo da Professora Marta Mendes, na 
sala 20, bloco A, no 4º andar do Instituto de Ciências Humanas, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro 
de 14 às 17h.  

 

As inscrições também poderão ser feitas por email. Os candidatos deverão enviar os 
documentos acima para o endereço: mendes_rocha@yahoo.com.br 

 

2. São requisitos para participar do projeto como monitor: 

- estar regularmente matriculado no curso de Ciências Sociais e/ou já ter cursado pelo menos 
os três primeiros períodos do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas.  

- ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais. 

 

3. Seleção de monitores 

A seleção ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro no Instituto de Ciências Humanas da UFJF. Os 
interessados participarão de uma entrevista com a Professora Marta Mendes e com o 
Sociólogo da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Sérgio Dutra. 

Serão selecionados aproximadamente 7 (sete) monitores. 

 

4. Funções dos monitores e início das atividades 

Os monitores selecionados deverão participar dos cursos de formação oferecidos no contexto 
do Projeto e de todas as etapas do PJ de Minas de JF nas escolas do ensino médio, 
responsabilizando-se pela formação dos alunos, pelo desenvolvimento de oficinas teóricas e 
práticas nas escolas e pela organização dos Grupos de Trabalho, entre outras atividades. Os 
monitores também deverão ter disponibilidade para se deslocarem para Belo Horizonte para a 
realização da plenária final prevista para a semana de 25 a 29 de junho de 2012. 

 

mailto:mendes_rocha@yahoo.com.br


5. Dedicação e Bolsas 

A duração do projeto é de 05 (cinco) meses e o início das atividades está previsto para o início 
de fevereiro. A dedicação é de 20 (vinte) horas por semana e os monitores receberão uma 
bolsa no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).  

 

 

Profª Drª. Marta Mendes da Rocha 

Departamento de Ciências Sociais 

Instituto de Ciências Humanas – ICH-UFJF 


