
                                                                      
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

O coordenador do projeto O Sistema Municipal de Cultura inconcluso em Juiz de Fora e a importância estratégica das informações 
para a boa governança dos programas da unidade acadêmica Faculdade de Administração e Ciências Contábeis torna público o 
processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 0 (zero) vaga(s) de bolsista(s) graduando(s) e 2 (duas) vaga(s) de 
voluntário(s) graduando(s). 
  

I. Dos Candidatos 
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF 
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. Atividades a serem realizadas: 

a) Reunir dados sobre projetos culturais de interesse no município de Juiz de Fora 
b) Sistematizar tais dados, de modo a transformá-los em informações úteis à gestão dos projetos  
c) Auxiliar na construção de indicadores, vinculados aos projetos culturais de interesse, capazes de subsidiar decisões no âmbito da 

Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage 
 

III. 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 projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos estudantes; 
Em caso de desistência do voluntário selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, o próximo candidato 
classificado assumirá a vaga. 
 

IV. Do Processo de Seleção 
Primeira etapa: análise do Índice de Rendimento Acadêmico 
Segunda etapa: redação, sobre tema a ser divulgado - serão selecionados 04 aluno(a)s, de melhor IRA, para realização da redação. Se o 
número de inscritos for equivalente ao número de vagas, esta etapa será eliminada do processo 
Terceira etapa: entrevista 
 

V. Da Inscrição 
DATA: 14/10/2020 a 20/10/2020 
LOCAL: inscrição remota, por meio do preenchimento do formulário eletrônico: https://forms.gle/g5x39iZm77UBfsZR7   
Observação: no ato da inscrição, uma via eletrônica do histórico escolar deverá ser encaminhada – por meio de funcionalidade do 
formulário que permite a realização de upload de arquivo 
 

VI. Da Seleção  
DATA: 22/10/2020 
LOCAL: as redações serão realizadas nas residências do(a)s discentes. Este(a)s, contudo, deverão estar logados em sala da plataforma 
Google Meet, com câmera habilitada durante a redação. Ao final do prazo estabelecido, uma foto da redação (em boa resolução) deverá 
ser enviada para o e-mail leandro.ribeiro@ufjf.edu.br até às 15:30 impreterivelmente. Enquanto o envio não ocorrer, as câmeras irão 
permanecer ligadas. O tema da redação será informado no dia 22/10/2020, às 14:00. O endereço da sala virtual será informado aos 
inscritos por e-mail 
HORÁRIO: entre 14:00 e 15:20 
 

VII. Da Divulgação do Resultado  
DATA: 26/10/2020 
LOCAL: o resultado será divulgado por e-mail, em mensagem que seguirá simultaneamente para todo(a)s o(a)s aluno(a)s que realizaram 
a redação 
HORÁRIO: até às 18:00 

 
Juiz de Fora, 14 de outubro de 2020. 

 

 
LEANDRO RIBEIRO DA SILVA 

SIAPE: 2025490 
COORDENADOR DA AÇÃO DE EXTENSÃO 


