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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO 

PROFISSIONAL (TP) / 2016 
 

TÍTULO DO PROJETO: Comunicação em Turismo 

 

O(a) DEPARTAMENTO DE TURISMO faz público o processo de seleção para o Programa de 

Treinamento Profissional/2016 no projeto acima indicado, para o preenchimento de 01 vaga(s) para 

bolsistas e 0 vaga(s) para voluntários, de acordo com as Resoluções 58/2008 e 27/2011 do Conselho 

Setorial de Graduação. 
 

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS  
O programa de Treinamento Profissional 2016 terá a duração de dois semestres letivos, podendo 

haver recondução uma única vez, por igual período. O pagamento de cada mês será proporcional à 

frequência apurada pelo orientador e é efetuado até o vigésimo dia útil do mês seguinte.  

ATENÇÃO: Não haverá pagamento retroativo de bolsas.  
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO: 

 Implantar ações que promovam a melhoria da comunicação do curso de turismo com seus diversos 

públicos 

 Gerenciar layout do site oficial e redes sociais do curso de turismo/UFJF 

 Gerenciar conteúdo do site oficial e redes sociais do curso de turismo/UFJF 

 Criar e gerenciar novos canais de comunicação para o curso de turismo 

 Desenvolver peças gráficas para eventos e atividades do curso de turismo 

 Digitalizar e organizar o acervo e a “memória” do curso de turismo 

 

INSCRIÇÃO 

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

1 - Ser aluno de um dos seguintes cursos: Todos os cursos de graduação da UFJF.   

2 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

3 - Possuir Histórico Escolar com garantia da correlação das disciplinas cursadas com o trabalho prático  

do Projeto. 

 

Para inscrever-se, o aluno interessado deve: 

 Preencher formulário de inscrição na Secretaria do ICH 

 Comparecer na data da inscrição com IRA atualizado impresso 

 Apresentar “portfólio de trabalhos na área de criação e design gráfico” no dia da seleção 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção constará de:  

Redação de Carta de Motivação 

Apresentação de “portfólio de trabalhos na área de criação e design gráfico” 

Análise do IRA 

Entrevista 

 

Critério(s) de desempate:  

Análise de “portfólio de trabalhos na área de criação e design gráfico” 

Análise do IRA 

 
 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

INSCRIÇÃO: 



PERÍODO:  De 18:00 hs de 06/04/16 às 17:00 hs de 11/04/16  
 

LOCAL:  Secretaria do ICH – Instituto de Ciências Humanas 
 

SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  19:00 hs de 11/04/16 
 

LOCAL:  ICH – sala A-II-2 
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  13/04/16 – 14:00 hs 
 

LOCAL:  Coordenação do curso de Turismo - ICH  
 

Juiz de Fora, 06 de abril de 2016. 
 

_____________________________________ 

Orientador 


