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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PROEX

PROJETO DE EXTENSÃO: GESTÃO EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
UNIDADE ACADÊMICA: Pró-Reitoria de Extensão

O Setor de Assessoria de Comunicação da (o) Pró-Reitoria de Extensão faz público o processo de seleção para bolsas 
de extensão do projeto Gestão em Extensão Universitária para preenchimento de 2 vaga(s) de bolsistas de comunicação.

Regras:
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 
1-Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação, 
2- Ter disponibilidade de 12 horas semanais, 
3- Não acumular bolsas, ou seja, caso o candidato seja selecionado, este terá que abrir mão de outra bolsa,
4- Ser aluno do curso de Comunicação Social a partir do 2º período noturno;
5- Possuir Histórico Escolar com garantia da correlação das disciplinas cursadas com o trabalho prático do projeto.

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS 
- Uma bolsa de projeto de extensão tem a duração de dois semestres letivos;
- Os projetos podem ser realizados durante o período de férias, cabendo ao professor coordenador informar a frequência 
dos bolsistas participantes nos períodos determinados;
- O pagamento de cada mês, proporcional à freqüência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do mês seguinte;
- Em caso de desistência do bolsista selecionado durante o período de execução do projeto, o candidato classificado 
imediatamente uma posição abaixo deverá ser chamado para substituí-lo;
- Este edital é válido por um ano letivo.
ATENÇÃO: NÃO HAVERÁ PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSAS 

PROCESSO DE SELEÇÃO:
1) Os critérios do processo seletivo são determinados pelos próprios coordenadores dos projetos de extensão, de acordo 
com os critérios estipulados abaixo:
1.1 Análise de Currículo e de histórico escolar (eliminatória)
1.2 Produção de Reportagem (eliminatória)
1.3 Entrevista 

O processo seletivo deverá ser realizado pelo menos uma vez por ano e os bolsistas, já participantes do projeto em anos 
anteriores, também poderão participar da seleção. Cada aluno poderá participar de um determinado projeto de extensão 
pelo prazo máximo de dois anos letivos. 

INSCRIÇÃO
DATA: Até 08/04/2013
Enviar e-mail para: proex@ufjf.edu.br, contendo Histórico Escolar e Currículo, como o assunto “Seleção de Bolsista – 
Comunicação”. 

SELEÇÃO
DATA, LOCAL e HORÁRIO: a ser combinado por e-mail.

PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO
DATA: 11/04/2013
LOCAL: www.ufjf.br/proex

Juiz de Fora, 26 de Março de 2013
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Lo-Huama Marques

Assessora de Comunicação – Proex/UFJF
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