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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) / 2015 

 
 

 

TÍTULO DO PROJETO: 

Apoio às atividades da RIZMM (Rede de Inovação da Zona da Mata 

Mineira) 
 

A Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação – PROPGPI, por meio do Centro Regional 

de Inovação e Transferência de Tecnologia - Critt faz público o processo de seleção para o Programa de 

Treinamento Profissional/2015 no projeto acima indicado, para o preenchimento de 2 (duas) vagas para 

bolsistas, 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 2015 terá a duração de dois semestres letivos, podendo 

haver recondução uma única vez, por igual período.  

O valor da Bolsa de Treinamento Profissional será de R$ 340,00 (Trezentos e Quarenta reais). 

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 

1. Estudar as plataformas JOOMLA, MOODLE, GPLANES, LIMESURVEY entre outras; 

2. Conhecer ferramenta voltada a desenvolvimento rápido de sistemas; 

3. Treinar e configurar plataformas em provedor de hospedagem; 

4. Elaborar pesquisas e estudos de novas tecnologias e ferramentas para integrar a plataforma já 

existente; 

5. Manter em ordem e controle os arquivos e banco de dados da Rede; 

6. Prestar apoio em pesquisas e levantamentos de informações que irão compor a plataforma; 

7. Atender e prestar suporte aos usuários. 

8. Manter backups dos sistemas e dados. 

INSCRIÇÃO 

 

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

 

1 - Ser aluno da UFJF de um dos seguintes cursos: Ciência da Computação, Ciências Exatas, Sistemas de 

Informação, Engenharia Computacional; 

2 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

3 - Ter conhecimento em ferramentas de edição de textos e planilhas (Word e Excel), ter boa redação e 

comunicação. 

 

Para inscrever-se, o aluno interessado deve encaminhar currículo e histórico escolar para o e-mail 

rh.critt@ufjf.edu.br, no período de 25/03 a 09/04/2015. 
 

 

 

 

mailto:rh.critt@ufjf.edu.br


 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO  
 

A seleção constará de:  

- Analise de currículo e histórico escolar;  

- Entrevista. 
 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  25/03 a 09/04/2015. 
 

LOCAL:  
Pelo e-mail rh.critt@ufjf.edu.br, com o assunto Seleção Treinamento Profissional – 

RIZMM. 

 

SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  A entrevista será agendada com os candidatos via e-mail.  
 

LOCAL DA 

SELEÇÃO:  
Sede do Critt 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  15/04/2015  
 

LOCAL:  Site do Critt: www.ufjf.edu.br/critt 
 

 

 

Juiz de Fora, 24 de março de 2015. 

 

 

 
 

Nádia Rezende Barbosa Raposo  

Orientador/Diretora do Critt 
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