
                                                                      
 
 

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: Quintais Produtivos: da comercialização de alimentos à autonomia das mulheres camponesas 

UNIDADE ACADÊMICA:  

O coordenador do projeto “Quintais Produtivos: da comercialização de alimentos à autonomia das mulheres camponesas” da unidade 

acadêmica Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) torna público o processo de seleção de discentes de graduação para 

preenchimento de duas (2) vagas de bolsistas graduandos. 

 

I. Dos Candidatos 

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

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF no Campus GV;  

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;  

d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de 

Assistência Estudantil. 

 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Apoiar as atividades administrativas e comunicacionais referentes ao projeto; 

b) Participar de reuniões da equipe e das atividades de planejamento, formação e avaliação do projeto; 

c) Gerenciar redes sociais e produzir conteúdo e material em meios digitais; 

d) Participar da organização da Feira Estadual de Mulheres Camponesas de Minas Gerais. 

 

III. Da seleção 

A participação do 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 deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos estudantes; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente; 

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

candidato classificado assumirá a vaga. 

 

IV. Do Processo de Seleção 

O processo seletivo será composto por duas etapas: 

1ª Etapa [ELIMINATÓRIA] – Preencher formulário online de inscrição e anexar: Histórico Escolar atualizado e Carta de Interesse 

(uma página em formato pdf.). O Histórico será utilizado em caso de desempate (prevalecendo o CR de mairo valor). 

2ª- Entrevista [ELIMINATÓRIA e CLASSIFICATÓRIA] - As entrevista serão individuais e realizadas de forma remota. 

Os critérios para seleção são: 

a) Disponibilidade para participação presencial; 

b) Conhecimento sobre a temática do projeto; 

c) Experiência e/ou interesse de trabalhar com movimentos sociais de mulheres camponesas e políticas públicas. 

 

 



                                                                      
 
 

V. Da Inscrição 

DATA: 18/07/2022 a 20/07/2022 

LOCAL: Formulário eletrônico: https://docs.google.com/forms/d/1bP2YwssNkXwXENpDhSRGCX-St19URG5lQ22Xm02-

nT0/edit?usp=sharing 

 

VI. Da Seleção  

1ª Etapa: 21/07/2022 

LOCAL: Trabalho interno da coordenação 

2ª Etapa: 22/07/2022 

LOCAL e HORÁRIO: Entrevista individual presencial no ICSA (sala e horário serão enviados no dia 21/07/2022 para o e-mail 

cadastrado na inscrição) 

 

VII. Da Divulgação do Resultado 

DATA: 22/07/2022 

LOCAL: Por e-mail 

HORÁRIO: 19:00h 

 

OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail: lucas.pacheco@ufjf.br 

 

 

Governador Valadares, 18 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Lucas Pacheco Campos – SIAPE: 1336187 

COORDENADOR DA AÇÃO DE EXTENSÃO 
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