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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) / 2019 
 

TÍTULO DO PROJETO: ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO 

 

O(a) COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO faz público o processo de seleção para o 

Programa de Treinamento Profissional/2019 no projeto acima indicado, para o preenchimento de 04 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 2019 terá a duração até 31/07/2019, não podendo haver recondução neste 

Edital específico. 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 

Criação e gerenciamento de projetos dos Programas de Graduação no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – SIGA; 

Inclusão de bolsistas e voluntários nos projetos no SIGA 

Atendimento a orientadores, bolsistas e voluntários de projetos da PROGRAD, através de telefone, e-mail e presencial; 

Recebimento, redação e envio de documentos e ofícios; 

Elaboração e emissão de certificados de Monitoria, Monitoria Júnior, Treinamento Profissional, GET, PET, e outros; 

Organização de pastas e arquivamento de documentos; 

Apoio à informática, na criação de planilhas, textos, slides, e gráficos estatísticos; 

Apoio logístico em todas as atividades, como organização de eventos; 

Acompanhamento de todo o processo dos programas; 

Encaminhamento e recebimento de documentação dos alunos entre IFES; 

  

INSCRIÇÃO 

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

 

1 – Estar regularmente matriculado na graduação UFJF; 

2 – Ser discente de um dos seguintes cursos de graduação da UFJF: Administração, Comunicação, Ciência da Computação, 

Sistemas de Informação; Direito, Estatística, Engenharia de Produção; 

3 – ter disponibilidade de 12 horas semanais; 

4 – estar cursando a graduação a partir do 2º período até o penúltimo ano do curso correspondente; 

5 – não possuir outra bolsa em Programas de Pesquisa, Extensão, Programas de Treinamento Profissional ou Monitoria. 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção constará de: Entrevista escrita. (será avaliado o conhecimento sobre os programas de bolsas; redação e 

organização do texto – ortografia, gramática, clareza e objetividade). 

Critério(s) de desempate:  

1 – maior IRA (via SIGA); 

2 – maior disponibilidade de horário. 
 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  19/03/2019 a 22/03 /2019, de 8h às 20h 

 

LOCAL:  Central de Atendimento 
 

SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  27/03/2019, Quarta-feira, às 14h30 
 

LOCAL:  Coordenação dos Programas de Graduação - PROGRAD  
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  Até 01/04/2019 
 

LOCAL:  Página da Coordenação dos Programas de Graduação - http://www.ufjf.br/coordprograd/ 
 

Juiz de Fora, 15 de março de 2018. 

_______________________________________ 

Orientador (a) 


