
                                                                      
 
 

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: Ações para a pessoa com deficiência de Governador Valadares 

UNIDADE ACADÊMICA: ICSA – Instituto de Ciências Sociais Aplicada 

O coordenador do projeto/programa Stela Cristina Corrêa Hott da unidade acadêmica ICSA – Instiuto de Ciências Sociais Aplicada 

torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 4 (quatro) vaga(s) de voluntário(s) graduando.  

I. Dos Candidatos 

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

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF do campus de Governador Valadares;  

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. 

d) Saber usar o Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint). 

e) Ter habilidade no uso de plataformas de redes sociais (Instagram, WhatsApp) e streaming (YouTube, Spotify). 

f) Ter habilidade no uso de ferramentas do Google (Drive, Formulários, Documentos, Planilhas, Apresentações, Meet). 

g) Desejável possuir competência na produção de conteúdo digital (banners, posts, vídeos, podcasts) para redes sociais e streaming 

(YouTube, Spotify). 

h) Desejável possuir habilidade no uso de plataformas de design gráfico como o Canva.  

i) Ter conhecimento de ferramentas de pesquisa  

j) Possuir boa desenvoltura redação de textos. 

k) Ter boa comunicabilidade e relacionamento interpessoal. 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Capacitação em temas relacionados à pessoa com deficiência e sua acessibilidade física e digital. 

b) Mapeamento dos beneficiários e levantamento de suas demandas. 

c) Criação de conteúdo digital (banners, posts, vídeos, podcasts) para o projeto e/ou instituição parceira.  

d) Organização de atividades como rodas de conversa e oficinas. 

e) Organização e participação em eventos com ações de lazer, esporte e/ou cultura para os beneficiários da instituição parceira e seus 

familiares. 

f) Organização e participação em eventos de capacitação para os beneficiários da instituição e seus familiares. 

g) Realizar atividades de apoio à gestão da instituição parceira. 

h) Desenvolvimento dos relatórios técnicos, relatos de experiência e artigos relacionados ao projeto.  

i) Pesquisa de editais e elaboração de relatórios. 

 

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 

A seleção dos/as candidatos/as dar-se-á em caráter classificatório, com obtenção de nota mínima de 60 pontos, nas fases seguintes 

que serão eliminatórias e classificatórias: 



                                                                      
 
 

1ª. Inscrição dos/as candidatos/as por meio digital no link: Formulário de inscrição. 

Neste formulário o/a candidato/a deverá informar seu contato, seus dados escolares (período e curso), sua carga horária disponível 

para participar do projeto, responder a uma questão aberta sobre capacitismo (eliminatória), fazer o upload do seu histórico escolar e 

de um vídeo de 3 minutos explicando qual é a sua motivação para participar do projeto (eliminatória). 

2ª. Avaliação do histórico escolar (classificatória). 

3ª. Entrevista a ser realizada dia 04/08/2021. Os/as candidatos/as aprovados/as nas 1ª. e 2ª. etapas serão comunicados sobre o horário 

da realização das entrevistas remotas (classificatória). 

 

V. Da Inscrição 

Por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponível no link Formulário de inscrição 

DATA: 28/07/2021 a 02/08/2021. 

 

VI. Da Seleção  

DATA: 03/08/2021 

Avaliação da disponibilidade de horário, questão aberta no formulário e do vídeo com relato das motivações para participar do projeto. 

DATA: 04/08/2021 

Entrevistas a serem marcadas com os/as candidatos/as. 

 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 04/08/2021 

Por meio do e-mail do candidato/a. 

 

 

 

Governador Valadares, 22 de julho de 2021 

 

 

 

Profa. Stela Cristina Hott Corrêa 

SIAPE: 2156206 

COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIfjdLX8Lspc6iU3Sxm78dXO1f1gqjCGoB3q_aSQcGc4iBfw/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/xMx1TxfQ1kRdb56E8

