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PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DA 
PROEXC - UFJF

A Pró-reitoria  de Extensão  e  Cultura  (Proexc)  da Universidade Federal  de Juiz  de Fora 
(UFJF) torna público o processo de seleção para 1 (uma) vaga de bolsista na área de Comunicação 
Social.

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

1- Ser aluno do curso de Comunicação Social  a partir  do 4º  período diurno ou 5º  período 
noturno;

2- Ter disponibilidade de 12 horas semanais;
3- Possuir  Histórico  Escolar  com  garantia  da  correlação  das  disciplinas  cursadas  com  o 

trabalho prático do projeto.

Carga Horária:

O horário de trabalho – 12 horas semanais – será dividido em 04 dias de 03 horas ou 03 dias 
de 04 horas.

Atividades desenvolvidas:

No setor de comunicação da Proexc, o bolsista desenvolverá atividades como a de assessoria 
de  comunicação,  além  da  produção  de  reportagens  e  notícias  para  o  informativo  bimestral 
“Estendendo Extensão” e para o site da pró-reitoria. 

Duração do programa / Pagamento de Bolsas

As  atividades  terão  duração  de  dois  semestres  letivos.  O  pagamento  de  cada  mês, 
proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do mês seguinte. As atividades 
também serão desenvolvidas no período de férias.

ATENÇÃO: Não haverá pagamento retroativo de bolsas.

Processo de Seleção:

A seleção constará de:
-Análise de currículo e de histórico escolar (eliminatória)
- Produção de reportagem (eliminatória)
- Entrevista

Critérios de Desempate: Entrevista



Inscrições: 
Período:  21/07/2010  a  26/07/2010,  através  do  e-mail  proexc@ufjf.edu.br.  O  candidato  deverá 
enviar em anexo o currículo e o histórico escolar atualizados. O e-mail deverá ser enviado com o 
assunto “Seleção: Bolsista de Comunicação”.

Seleção:
Período: 27/07/2010 a 30/07/2010
A data da entrevista e da produção da reportagem será combinada com o candidato através de e-
mail.

Divulgação dos resultados da seleção
Data: 02/08/2010, a partir das 14h30, no site da Proexc.

Juiz de Fora, 19 de julho de 2010

_______________________________________________
Professora Maria Lúcia Polisseni

Coordenadora de Extensão da UFJF


