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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO PROFISSIONAL 
(TP) / 2017 

 

TÍTULO DO PROJETO: Grupo de acompanhamento e suporte à PROPOG 

 
O(a) Coordenação de Suprimentos - COSUP faz público o processo de seleção para o Programa de 

Treinamento Profissional/2017 no projeto acima indicado, para o preenchimento de 01 vaga(s) 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 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 
- Personalização dos softwares Dspace e SEER utilizados na disponibilização e divulgação da produção 
acadêmica da UFJF; 
- Desenvolvimento  de funcionalidades   para o DSPACE e SEER; 
- Gestao de plugins  já instalados,  testes e instalação de novos plugins; 
- Realizar atividades pertinentes ao dsenvolvimento / personalização / ajustes do Dspace e SEER conjuntamente 
com os funcionários do CGCO e CDC. 

 
INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  
1 - Ser aluno de um dos seguintes cursos: a partir do 5º. Período de Ciência da Computação ou Sistemas de 
Informação  
2 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  
3 - Possuir Histórico Escolar com garantia da correlação das disciplinas cursadas com o trabalho prático  
do Projeto; 
4 – Possuir conhecimento sobre PHP, Linux, MySQL, JAVA, HTML e CSS 
 
Para inscrever-se, o interessado deve dirigir-se à Biblioteca Central (Campus Juiz de Fora) para preenchimento 
do formulário de inscrição e entrega do histórico escolar. 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção constará de: Entrevista com o candidato e Análise do histórico escolar 
Critérios de desempate: Maior experiência ou cursos realizados  sobre PHP, Linux, MySQL, JAVA, HTML e CSS. 

 
RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 
INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  10 a 20/4/2017 

LOCAL:  
Secretaria Biblioteca Central (Campus Juiz de Fora), de 7h às 17h, segunda a 
sexta-feira 

 
SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  25/4/2017, terça-feira, 14h 

LOCAL:  Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO) 

 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  2/5/2017 a partir das 18h 

LOCAL:  Biblioteca Central e no site do CDC – www.ufjf.br/biblioteca 

 
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone: 2102 3761ou  e-mail: secretaria.cdc@ufjf.edu.br 
Juiz de Fora, 7 de abril de 2017. 
 
_____________________________________ 
Orientador 
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