
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 

 

 

EDITAL 05/2022 

 

TÍTULO DO PROGRAMA: O Centro de Ciências da UFJF como Espaço de Extensão Universitária 

UNIDADE ACADÊMICA: Centro de Ciências 

O coordenador do programa “O Centro de Ciências da UFJF como Espaço de Extensão 

Universitária” da unidade acadêmica Centro de Ciências torna público o processo de seleção de 

discentes de graduação para preenchimento de 12 vaga(s) para voluntário(a)s de graduação. 

 

I) Dos Candidatos: 

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

a. Estar regularmente matriculado em um dos seguintes cursos de graduação da UFJF: 

Matemática; Física; Ciências Exatas, Ciências Biológicas; História, Geografia, 

Enfermagem, Ciências Humanas, Ciências Sociais, Educação Física, Rádio, TV e 

Internet, Pedagogia ou cursos de Engenharia; 

b. Não estar em débito com a Extensão no que refere à apresentação de relatórios e/ou 

outros documentos; 

c. Ter disponibilidade de 12 horas semanais. 

 

II) Das Vagas: 

Os candidatos, ao se inscreverem, devem optar por uma das seguintes áreas de atuação, 

que correspondem às áreas dos projetos atuais do Centro de Ciências: 

Astronomia, Biologia, Física, História, Matemática, Mídias e Química. 

a) O total de vagas para graduandos ficará distribuído da seguinte forma: 

Astronomia: 1 vaga 

Biologia: 2 vagas 

Física: 3 vagas 

História: 1 vaga 

Matemática: 3 vagas 

Mídias: 1 vaga 

Química: 1 vaga 
 

Os candidatos excedentes poderão ser convocados em caso de desistência de um dos 

classificados, sendo estes pertencentes à mesma área escolhida, obedecendo a ordem de 

classificação. 

 



 

III) Atividades a Serem Realizadas: 

Atuar como mediador nas exposições e demais atividades oferecidas pelo Centro de 

Ciências. 

IV) Da Seleção: 

A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do 

edital a que a vaga de voluntário se vincula. 

O candidato deverá indicar no mínimo 3 blocos de disponibilidade, constantes nos horários 

de atendimento de visitações do Centro de Ciências: 

Terça a sexta-feira das 8 às 12h e das 14 às 18h; 

Terças e quintas-feiras das 18h às 21h*; 

Sábados das 14 às 17h*; 

Domingos das 9 às 12h*. 

Obs: os blocos indicados com * terão o horário compensado com atividades remotas. 

O programa acima citado é vinculado ao Edital 04/2022 – Programas de Extensão de 

Demanda Espontânea, com a concessão de bolsas, da PROEX - UFJF, que teve início em 

01/09/2022 e finaliza em 31/08/2023, com possibilidade de renovação das vagas concedidas. 

Os selecionados serão chamados logo após a publicação do resultado. 

O projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar 

a frequência dos estudantes. 

Em caso de desistência do(a) voluntário(a) selecionado(a) durante o período de execução 

do programa, o próximo candidato classificado assumirá a vaga, seguindo os critérios do item II. 

 

V) Do Processo de Seleção: 

A seleção constará de: 

1) Análise de histórico escolar (disponível no SIGA); 

2) Análise de disponibilidade de horários; 

3) Carta de interesse, com experiência e motivos da candidatura. 

 

VI) Inscrição: 

Para se inscrever, o(a) discente interessado(a) deverá preencher a folha e a ficha de 

inscrição, entregando uma cópia impressa do histórico escolar (SIGA) no ato da inscrição, assim 

como texto impresso (ou manuscrito) da Carta de Interesse referente ao item V.3. Será 

desclassificado(a) o(a) candidato(a) que não entregar qualquer dos documentos solicitados. 

Data: 29/11/2022 a 09/12/2022. 

Local: Setor Educativo do Centro de Ciências. 

Horário: 9h às 17h de segunda a sexta-feira. 

 

VII) Seleção: 

Data: 12/12/2022. 

Local: Não presencial, ocorrerá por meio da análise dos documentos descritos no item V. 

Horário: 10h. 

 



 

VIII) Da Divulgação do Resultado: 

Data: 13/12/2022. 

Local: No site do Centro de Ciências: 

https://www2.ufjf.br/centrodeciencias/projetos/editais-de-bolsa/ 

Horário:18h. 

 

IX) Assinatura do Termo de Voluntário: 

Data: 14 e 15/12/2022. 

Local: Setor Educativo do Centro de Ciências. 

Horário: das 8h às 17h. 

 

 

Juiz de Fora, 28 de novembro de 2022. 

 

 

Marco Antônio Escher 
SIAPE 1506723 

Coordenador da Ação de Extensão 


