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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 – COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO (TP/CG) / 2014 
 

CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

 

A Coordenação do curso de ADMINISTRAÇÃO faz público o processo de seleção para o 

Programa de Treinamento Profissional – Coordenação da Graduação/2014 no projeto de apoio à 

Coordenação, para o preenchimento de 1 vaga para bolsista  e 1 vaga para voluntário 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 – Coordenação da Graduação (TP/CG) 2014 terá a 

duração de até dois semestres letivos, podendo haver recondução uma única vez, por igual período. 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 

Assessorar a coordenação na atividade de zelar quanto a regularidade do curso e de implementação do 

curso de Administração em Governador Valadares;  

Assessorar a coordenação do curso nas reuniões do Núcleo Docente Estruturante; 

Padronizar e realizar atividades administrativas e de atendimento na Coordenação do Curso de 

Administração da UFJF no campus Governador Valadares. 
 

INSCRIÇÃO 

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

1 - Ser aluno regularmente matriculado na UFJF no Curso de Administração 

2 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

3 - Possuir Histórico Escolar com garantia da correlação das disciplinas cursadas com o trabalho prático 

do Projeto; 

 

Para inscrever-se, o aluno interessado deve enviar email para maycon.leone@ufjf.edu.br, anexando 

histórico escolar, breve currículo e dados de contato do candidato (email e telefone) 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção constará de:  

1. Análise do currículo do candidato, considerando a formação e habilidades do aluno de forma global, 

tais como atividades extracurriculares realizadas, IRA, disciplinas cursadas, vínculos empregatícios e 

trabalhos voluntários – 30 pontos 

2. Produção de uma redação no dia 19 de Novembro de 2014, em que serão verificados: domínio da 

língua portuguesa, capacidade de argumentação, coerência – 40 pontos 

3. Entrevista a ser realizada no dia 19 de outubro de 2014, logo após a prova escrita, em que serão 

analisados os seguintes quesitos: disponibilidade de tempo; pertinência entre as atividades realizadas pelo 

discente e as atividades da coordenação; responsabilidade e compromisso do candidato, dentre outras – 30 

pontos 

 

A Comissão Avaliadora será composta por 3  docentes, sendo o coordenador Maycon Leone Maciel 

Peixoto e dois  docentes a serem definidos.  

 

Critério(s) de desempate: 1. Nota da prova escrita; 2. Nota da análise de currículo; 3. Nota da entrevista 
 

 



 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  03 de novembro de 2014 a 18 de novembro de 2014 
 

LOCAL:  Através de email: maycon.leone@ufjf.edu.br 
 

SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  19 de novembro 2014 ás 9h  
 

LOCAL:  Prédio do Pitágoras, sala a definir 
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  20 de novembro de 2014 
 

LOCAL:  Sala da Coordenação (3° andar)   
 

 

 

Governador Valadares, 03 de novembro de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

Maycon Leone Maciel Peixoto 

Coordenador do curso 


