
 

 
 

 
 

EDITAL 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DOS INFOCENTROS 
 
A PRÓ -REITORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO faz público o processo de seleçã o para 
BOLSISTA DO INFOCENTRO no Projeto “INFOCentro” para o preenchimento de  50 (cinquenta) 
vaga(s), para o período letivo de 2017.    
 
 
DAS INSCRIÇÕES 
Período:  De 26/09/2016 a 07/10/2016 
Horário: 08h às 20h de segunda-feira a sexta-feira 
Local: Central de Atendimento 
 
Poderã o inscrever-se alunos dos cursos de graduaçã o oferecidos pela UFJF, com IRA ≥ 60 e que 
tenham disponibilidade de 20 horas semanais; 4 (horas) diárias consecutivas. 
 
No ato da inscriçã o o aluno deverá: 
- optar pelo turno em que irá trabalhar, sendo possível ajustes  de horário (no turno escolhido), de 
acordo com a necessidade da Unidade; 
- apresentar histórico escolar com até um mês de expediçã o. 
 
DAS VAGAS 
As vagas serã o distribuídas por turnos, a saber: 
Manhã : 08h às 12h –  21 vagas + 21 cadastro reserva 
Tarde: 13h às 17h  –  20 vagas + 20 cadastro reserva 
Noite: 18h às 22h  –  09 vagas + 09 cadastro reserva 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO  
Sorteio com a presença de todos que interessarem em participar. A ausência no dia do sorteio, nã o 
exclui do processo de seleçã o. 
Data: 03/11/2016 
Horário: 10h 
Local: Anfiteatro da Reitoria  
 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 
O resultado será divulgado no site da PROINFRA (www.ufjf.br/proinfra), no dia 12/11/2016 por 
ordem classificatória por turno. 
 
DURAÇÃO DA BOLSA / PAGAMENTO DE BOLSAS  
A bolsa terá a duraçã o de dois semestres letivos, podendo o aluno ser reconduzido caso participe 
de novo processo de seleçã o, havendo pagamento de bolsas APENAS nos meses coincidentes 
com os períodos de aula, conforme calendário acadêmico da Graduaçã o. O pagamento de cada 
mês, proporcional à freqüência apurada, será efetuado até o vigésimo dia útil do mês seguinte.  
 
VALOR DA BOLSA 
R$465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) 
 

 
Juiz de Fora, 08 de setembro de 2016 


