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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) / 2017 
 

TÍTULO DO PROJETO: Desenvolvimento em gestão de micro e pequenas empresas 
 

O Departamento de Administração de Governador Valadares faz público o processo de seleção 

para o Programa de Treinamento Profissional/2017 no projeto acima indicado, para o preenchimento de 

03 (três) vagas para bolsistas e 06 (seis) vagas 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 2017 terá a duração de 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 

 Pesquisa de campo; Pesquisa bibliográfica; identificação de empresas candidatas à participação no 

projeto; elaboração de planejamento, análise e solução de problemas; proposta de intervenção nas MPE 

selecionadas; elaboração de relatórios; demais atividades correlatas. 
 

INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 1) Ser aluno do curso de 

Administração; 2) Ter disponibilidade de 12 horas semanais para dedicação ao projeto; 3) Ter sido 

aprovado(a) em pelo menos uma das seguintes disciplinas (ou equivalente): Gestão de Pessoas I; 

Administração Mercadológica I; Gestão de Operações I; Gestão Estratégica I; Empreendedorismo; Teoria 

e Prática em Gestão. As inscrições serão feitas através do envio de email para o seguinte endereço: 

renato.almeida@ufjf.edu.br. Devem ser anexados ao e-mail os seguintes documentos: a) Histórico 

escolar; b) Currículo vitae. 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção constará de: análise curricular e entrevista. O critério de desempate, caso ocorra será o 

índice de rendimento acadêmico. 
 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  06/03/2017 a 12/03/2017 

LOCAL:  Através de e-mail – renato.almeida@ufjf.edu.br 

  

SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  13/03/2017 às 13h30m 

LOCAL:  O local será informado via e-mail aos inscritos, até o dia 12/03/2016 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  Até 15/03/2017 às 18h00m. 

LOCAL:  Através e e-mail e no quadro de avisos do lado da sala da coordenação do curso. 
 
 

 

Governador Valadares, 06 de março de 2017. 
 
 

__________________________________________ 

Prof. Renato A. de Almeida 
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