
                                                                      
 
 

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA E/OU /VOLUNTÁRIO(A) DE GRADUAÇÃO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: Jornada digital MEI: O marketing digital para o microempreendedor individual 

UNIDADE ACADÊMICA: ICSA – Departamento de Administração 

O(A) coordenador(a) do projeto/programa Jornada digital MEI: O marketing digital para o microempreendedor individual (MEI) 

da unidade acadêmica ICSA/Departamento de Administração torna público o processo de seleção de discentes de graduação para 

preenchimento de 0 vaga(s) de bolsista (s) e 6 vaga(s) vaga(s) de voluntário(s) de graduação.  

I. Dos(das) candidatos(as) 

Poderão inscrever-se os(as) candidatos(a) que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado(a) em Curso de Graduação da UFJF;  

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

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, excetuando-se os Programas de 

Assistência Estudantil. 

II. Atividades a serem realizadas (em consonância com o plano de trabalho): 

a) Divulgar a Jornada Digital e captar os MEIs com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação 

- SMDCTI. 

b) Levantar demandas e expectativas dos MEIs por meio da realização de um grupo focal. 

c) Planejar e criar o material a ser usado nos módulos da Jornada Digital MEI. 

d) Aplicar os módulos da Jornada Digital MEI.  

e) Criar e alimentar as redes sociais do projeto com o conteúdo acerca dos módulos da Jornada Digital MEI. 

f) Criar o material de comunicação das ações do projeto. 

g) Manter ativa a comunicação com os MEIs esclarecendo dúvidas e fornecendo orientações acerca do conteúdo dos módulos. 

h) Estudar o marketing digital para apoiar a elaboração dos módulos e fundamentar a pesquisa dos MEIs. 

i) Pesquisar o uso do marketing digital pelos MEIs. 

j) Elaborar os relatórios de extensão e de pesquisa deste projeto. 

k) Participar de capacitações. 

l) Participar dos eventos propostos pela PROEX/UFJF para a divulgação dos resultados da Jornada Digital MEI. 

III. Da seleção 

A participação do(a) estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a bolsa ou a vaga de voluntário 

se vincula; 

O projeto/programa deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao(à) coordenador(a) informar a frequência dos(as) 

estudantes; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado conforme calendário disponibilizado pela Pro –

reitoria de Planejamento; 

Em caso de desistência do(a) bolsista ou voluntário(a) selecionado(a) durante o período de execução do programa/projeto, o(a) próximo(a) 

candidato(a) classificado(a) assumirá a vaga. 

IV. Do Processo de Seleção (destacar as modalidades de provas) 

1 Questionário a ser respondido no Google Forms (classificatória): Acesse o link aqui 

2 Entrevista a ser realizada dia 19/12/2022 a partir das 14h (classificatória) 

 

https://forms.gle/LHUP8sStuUazBrGy6


                                                                      
 
 

V. Da Inscrição 

DATA: 06 a 16/12/2022 

HORÁRIO: Online via Google Forms 

LOCAL: Inscrição no Google Forms: Acesse o link aqui 

 

VI. Da Seleção (entrevistas) 

DATA: 19/12/2022 

HORÁRIO:  A partir das 14h (divulgação da agenda por e-mail) 

LOCAL: Google Meet. 

 

 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 20/12/2022 

HORÁRIO: A partir das 14h 

LOCAL: e-mail 

 

 

 

Juiz de Fora, 05 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

STELA CRISTINA HOTT CORRÊA 
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COORDENADORA DA AÇÃO DE EXTENSÃO 
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