
                                                                      

 
 
 

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

JARDIM BOTÂNICO 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO 

 
PROGRAMA OU PROJETO DE EXTENSÃO: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO JARDIM 
BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
UNIDADE ACADÊMICA: JARDIM BOTÂNICO 

O coordenador do projeto “IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO JARDIM BOTÂNICO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA” da unidade acadêmica JARDIM BOTÂNICO faz público o processo de seleção de 
discentes para preenchimento de 28 vaga(s) de bolsista(s) e 10 vaga(s) de voluntário(s).  
 
I. Dos Candidatos 
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF;  
b) Não estar em débito com a Extensão no que tange a relatórios e/ou outros documentos; 
c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais e, destas, no mínimo dois blocos de 4 horas contínuas e presenciais no Jardim 
Botânico, organizadas entre 08:00 e 12:00 horas e/ou 12:00 e 16 horas, entre terça-feira e sexta-feira. Isso significa dizer que o 
bolsista precisa estar no Jardim Botânico em duas “janelas” semanais, que podem ser na manhã e/ ou na tarde;  
d) Em caso de bolsistas, o mesmo não poderá ter vínculo remunerado em nenhum outro Programa de bolsas da UFJF, com 
exceção do Programa de Apoio Estudantil; 
e) Estar ciente de que as atividades realizadas estarão vinculadas à Educação Ambiental, notavelmente visitas escolares e 
espontâneas, ou ações estratégicas definidas pelo Jardim Botânico 
f) Estar ciente de que, até que uma alternativa institucional seja garantida, o deslocamento até o Jardim Botânico é de 
responsabilidade do bolsista e que a Bolsa de Extensão é entendida como apoio para este translado; 
g) Participar com, no mínimo, 75% de frequência, do Curso de Formação de Monitores que será realizado entre às 18:00 e 
21:00 horas dos dias 13 e 17 de Agosto e entre às 09:00 e 13:00 horas do dia 18 de Agosto.  
h) Estar vacinado contra febre amarela; 

 
II. Da seleção e bolsa 
A bolsa de Extensão tem a duração mínima de 01 e máxima de 04 semestres letivos; 
Os programas e/ou projetos podem ser realizados durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos 
participantes nos períodos determinados, somente em caso de pagamento de bolsa; 
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 selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, assumirá o próximo 
candidato que estiver classificado. 
 
III. Do Processo de Seleção 
3.1 Inscrição no Edital de seleção e entrega de documentos (18 à 22 de junho, entre 08:00 e 17:00 horas na Pró-Reitoria de 
Extensão). O candidato deverá se inscrever no pleito utilizando a ficha de inscrição disponível na Pró-Reitoria de Extensão. Além de 
se registrar, cada candidato deverá entregar no ato da inscrição, três documentos: a) histórico escolar simples obtido no Siga; b) 
cópia do cartão de vacina registrando a proteção vacinal contra febre amarela; c) carta de interesse. A carta de interesse é um 
documento pessoal que deverá ressaltar aspectos que o candidato julgue importantes e que o qualifique para as atividades no 
Jardim Botânico, por exemplo, sua compreensão conceitual sobre o que é a Educação Ambiental, sua compreensão do que é Jardim 
Botânico, quais são os seus interesses com a oportunidade e quais as suas características pessoais que podem contribuir ao Projeto 
e à Equipe de Educação Ambiental. Esta carta não poderá exceder duas laudas.   
3.2 Reunião Coletiva e Presencial com a Equipe de Educação Ambiental (25 ou 26 de junho, entre 12:30 e 13:30 horas no 
Auditório 01 do Centro de Ciências): Os candidatos deverão participar de uma reunião coletiva e presencial com a Equipe de 
Educação Ambiental do Jardim Botânico que acontecerá em duas edições, 25 ou 26 de junho. É necessário estar presente em 
apenas um destes horários. Este encontro é fundamental, pois serão estabelecidos acordos e retiradas possíveis dúvidas.  
 
IV. Critérios de seleção:  
Os bolsistas serão selecionados utilizando-se os seguintes critérios:  
- Análise do histórico escolar; 
- Análise da carta de interesses; 
- Presença na Reunião Coletiva e Presencial;  
- Disponibilidade em atender as demandas de horário das ações do Jardim Botânico;  



                                                                      

 
 
 
 
V. Critérios de classificação: 
- Vínculo do(a) discente com temáticas ambientais 
- Equabilidade entre discentes de Licenciatura e Bacharelado; 
 
VI. Recursos: 
Os candidatos poderão entrar com recurso (justificado) sobre o Resultado Parcial entre os dias 02 e 03 de julho na Pró-Reitoria de 
Extensão 
 
VII. Calendário: 

Da Inscrição e entrega de documentos: 
DATA: 18 à 22 de junho, LOCAL: Pró-Reitoria de Extensão HORÁRIO: entre 08:00 e 17:00 horas 

Da Seleção 
Reunião presencial e coletiva: DATA: 25 ou 26 de junho, LOCAL: Auditório 01 do Centro de Ciências, HORÁRIO: entre 12:30 e 
13:30 horas 
Análise dos documentos pela Equipe de Educação Ambiental: DATA: 27 e 28 de junho 

Da Divulgação do Resultado Parcial 
DATA: 29 de junho, LOCAL: Pró-Reitoria de Extensão, HORÁRIO às 08:00 horas 

Do recurso 
DATA: 02 e 03 de julho, LOCAL: Pró-Reitoria de Extensão, HORÁRIO 08:00 às 17:00 horas 

Da Divulgação do Resultado Final 
DATA: 04 de julho, LOCAL: Pró-Reitoria de Extensão, HORÁRIO às 08:00 horas 

Da Assinatura do Termo de Responsabilidade do Bolsista e implementação da Bolsa 
DATA: 05 e 06 de julho, LOCAL: Pró-Reitoria de Extensão, HORÁRIO 08:00 às 17:00 horas 
 

 
Juiz de Fora, 11 de junho de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Soldati 
Coordenador do projeto 


