
                                                                      
 
 

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

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

TÍTULO DO PROJETO: COVID ZERO: Estratégias de Mobilização Social e Comunicação no Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 

na Macrorregião Leste de Saúde de Minas Gerais 

UNIDADE ACADÊMICA: Departamento de Ciências Básicas da Vida / Campus Governador Valadares 

O coordenador do projeto Bruno Augusto Maciel Guedes da unidade acadêmica Departamento de Ciências Básicas da Vida / Campus 

Governador Valadares torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 1 vaga(s) de bolsista(s) 

graduando e 2 vagas de voluntários graduando. 

  

I. Dos Candidatos 

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

a) Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da UFJF campus Governador Valadares;  

b) Não estar em débito com a Pró-Reitoria de Extensão no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais; 

d) Ter realizado matrícula na UFJF, até o ano de 2019, incluindo este;  

e) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de Assistência 

Estudantil. 

f) Ter conta de e-mail na plataforma GOOGLE, preencher adequadamente o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ONLINE e anexar CARTA 

DE INTENÇÃO, PROJETO, HISTÓRICO ESCOLAR disponível no SIGA, CURRÍCULO LATTES (no momento da inscrição não é 

necessário anexar os documentos comprobatórios do currículo lattes, mas esses comprovantes serão solicitados posteriormente, se 

necessário) e COMPROVANTE DE MATRÍCULA. 

* PROJETO: Projeto com introdução, metodologia e resultados esperados e que envolva a mobilização social e a comunicação no enfrentamento 

da pandemia de COVID-19. TAMANHO: máximo 2 folhas no formato A4; 

 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) disseminar informações relacionadas ao enfrentamento à COVID-19; 

b) organizar ações necessárias para o combate à pandemia da COVID-19; 

c) criação e manutenção de canais de comunicação atuais e com alta inserção junto a maioria da comunidade civil organizada da região; 

d) permitir que informações relacionadas à doença se tornem acessíveis à população, de forma simples; 

e) evitar a desinformação (fake news); 

f) espalhar a mensagem de esperança nestes tempos sombrios; 

g) mapear e identificar possíveis parcerias, como pessoas físicas e jurídicas, instituições filantrópicas e governamentais, com a finalidade 

de sensibilizá-los e estabelecer ações junto ao público-alvo. 

 

III. Da seleção 

a) Serão selecionados 3 candidatos que obtiverem maior pontuação, sendo cada um de um curso de graduação da UFJF no campus 

GV. Caso não tenha candidato(s) aprovado(s) que preencha(m) as 3 vagas, será(ão) selecionado(s) o(s) segundo(s) melhor(es) 

classificado(s) dentre os cursos com inscrições válidas. 



                                                                      
 
 

b) A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a vaga se vincula; 

c) O projeto deverá ser realizado durante sua vigência, incluindo o período de férias acadêmicas, cabendo ao coordenador informar a 

frequência dos estudantes; 

d) O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente;  

e) Em caso de desistência do candidato selecionado durante o período de execução do programa, o próximo classificado assumirá a 

vaga. 

 

IV. Do Processo de Seleção 

1. Para análise da validade das inscrições, serão analisados todos os critérios para inscrição dispostos no item I deste edital, a partir da 

análise das informações inseridas no formulário de inscrição e nos documentos anexados, se necessário serão solicitados documentos 

comprobatórios das informações contidas no currículo lattes. 

2. Considerando apenas as inscrições válidas, serão aplicados os seguintes critérios para a classificação dos discentes: 

a) AVALIAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÃO (5,0 pontos – ELIMINATÓRIA): será realizada por três avaliadores independentes, em 

escala de zero a cinco pontos, sendo considerada a média entre os avaliadores. Será eliminado o candidato que não conseguir completar 

60%; 

b) AVALIAÇÃO DO PROJETO (5,0 pontos – ELIMINATÓRIA): será realizada por três avaliadores independentes, em escala de zero a 

cinco pontos, sendo considerada a média entre os avaliadores. Será eliminado o candidato que não conseguir completar 60%; 

c) ENTREVISTA (5,0 pontos - CLASSIFICATÓRIA): somente os 6 melhores candidatos, caso haja, das etapas eliminatórias passarão 

para esta etapa. Será realizada de forma remota (via Google Meet) com três avaliadores independentes em escala de zero a cinco pontos, 

sendo considerada a média entre os avaliadores (link será enviado via e-mail cadastrado, após a avaliação da carta de intenção e do 

projeto. 

3. A pontuação total será obtida pela somatória das notas obtidas na carta de intenção, projeto e entrevista (perfazendo uma 

pontuação final que poderá ir de 0 a 15 pontos). 

4. Serão selecionados os 3 candidatos com maior pontuação entre os inscritos, sendo que o candidato que atingir a maior pontuação no 

processo seletivo será o bolsista e os outros 2, voluntários. Caso haja empate, o IRA será analisado. 

 

V. Da Inscrição 

DATA: 19/07/2021 à 23/07/2021 até às 23h59 (horário de Brasília). 

LOCAL: Através do formulário de inscrição online: https://forms.gle/9mjeTotFJYzRnmqn8 

Em caso de dúvidas envie e-mail para: bruno.guedes@ufjf.br (serão respondidos os e-mails que chegarem até o dia 23/07/2021 

às 18:00hs - Horário de Brasília) 

 

VI. Da Seleção  

Não é necessário o comparecimento do discente. A equipe do Projeto analisará as informações e documentações apresentadas 

DATA: 26/07/2021 

Liberação da primeira etapa de avaliação (Carta de Intenção e Projeto) e os candidatos classificados para a entrevista. 

O horário da entrevista será encaminhado no dia 26/07/2021 às 17:00hs através do e-mail cadastrado. 

DATA: 27/07/2021 

Entrevista com os discentes: 14:00 às 17:00hs (duração de 15 minutos). 



                                                                      
 
 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 28/07/2021 

LOCAL: Será enviado para o e-mail de todos que enviarem o formulário de inscrição online (tendo a inscrição validada ou não). 

HORÁRIO: A partir das 8:00hs (horário de Brasília). 

 

 

Governador Valadares, 03 de julho de 2021. 

 

 

Prof. Bruno Augusto Maciel Guedes 
COORDENADOR DO PROJETO DE EXTENSÃO 

Departamento de Ciências Básicas da Vida 
Universidade Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares 

 


