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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO

PROJETO DE EXTENSÃO: GESTÃO EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
UNIDADE: PROEX

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO da UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA torna público o processo 
de seleção para bolsas de extensão do projeto GESTÃO EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA para preenchimento de 
01 vaga de bolsista, para atuar no APOIO À ORGANIZAÇÃO DO EVENTO “XXII SEMINÁRIO NACIONAL DE 
SEGURANÇA DAS IPES”, que será realizado entre os dias 23 e 28 de setembro de 2013. 

Regras:
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 
1-Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação na área de Ciências Humanas da Universidade Federal de 
Juiz de Fora,
2- Estar cursando a partir do terceiro período da graduação,
3- Ter disponibilidade de 12 horas semanais, 
4- Não acumular bolsas, ou seja, caso o candidato seja selecionado, este terá que abrir mão de outra bolsa,
5- Listar os demais pré-requisitos específicos para o projeto de extensão:
5.1 Ter índice de rendimento acadêmico (IRA) igual ou superior a 70;
5.2 É desejável que o candidato já tenha integrado a equipe de organização de algum evento, seja acadêmico ou não;
5.3 Experiência na redação de textos institucionais.

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS 
- Essa bolsa de extensão inicia-se em MAIO de 2013 e encerra-se em OUTUBRO de 2013.
- 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;
- O bolsista irá atuar junto à SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA DA UFJF, no apoio à organização do evento.

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 (ELIMINATÓRIO)
1.2 ANÁLISE DE HISTÓRIO ESCOLAR (ELIMINATÓRIO)
1.3 ENTREVISTA (CLASSIFICATÓRIO)

INSCRIÇÃO
DATA: Até as 23h59 do dia 22 de maio de 2013 (quarta-feira)
LOCAL: Envio de e-mail para selecaobolsistaproex@gmail.com, com o assunto “SELEÇÃO BOLSISTA – EVENTO”

ENTREVISTA
Data e horário a serem definidos
Local: Superintendência de Segurança da UFJF

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO
DATA: 27/05/2013
LOCAL: www.ufjf.br/proex 
HORÁRIO: 9h00

Juiz de Fora, 16 de maio de 2013

____________________________________
Coordenador do evento
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