
 

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROJETO: NOVAS TECNOLOGIAS PARA O PROJETO EM ENGENHARIA CIVIL 

UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Engenharia 

O coordenador do projeto “Novas tecnologias para o Projeto em Engenharia Civil”, da Faculdade de Engenharia, torna 

público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 2 vagas de voluntários graduandos.  

I. Dos Candidatos 

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

a) Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Engenharia Civil da UFJF;  

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) Ter cursado (ou estar cursando) as disciplinas do quinto período do curso. 

II. Atividades a serem realizadas: 

Treinamento nos temas do projeto; Coleta de informações relacionadas sobre entidades profissionais; Sistematização das 

informações coletadas; Análise das informações coletadas sobre entidades profissionais; Elaboração de material didático 

para apoio às atividades do projeto; Apresentação às entidades contempladas no projeto. Elaboração de relatório final. 

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 envolve a realização de atividades 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  Análise do Histórico Escolar e Entrevista 

V. Da Inscrição   DATA: 10/02/2020 a 09/03/2020. 

Online, no endereço: http://bit.ly/38iBaTT. Os candidatos deverão enviar, através 

do link, Histórico Escolar, em formato PDF. 

VI. Da Seleção    DATA: 10/03/2020 

LOCAL: Sala 4146 – Faculdade de Engenharia. HORÁRIO: 10:00 h 

VII. Da Divulgação do Resultado  DATA: 12/03/2020 

LOCAL: Painel de avisos do NETEC - Sala 4146 – Faculdade de Engenharia, a 

partir de 18h. 

 

Juiz de Fora, 12 de fevereiro de 2020. 

 

Prof. Mauricio Leonardo Aguilar Molina 

Departamento de Construção Civil - FEng 

Coordenador do Projeto de Extensão 

http://bit.ly/38iBaTT

