
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE CULTURA 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA – 
MEDIAÇÃO ARTÍSTICA/PROCULT - 2022 

 

NOME DO PROJETO: APOIO À PROCULT 

 

A Secretaria da Procult  faz público o processo de seleção para o Programa de Bolsa de Iniciação 
Artística MA/Procult2022 na área acima indicada, para o preenchimento de 03 vagas para bolsistas e 02 

vagas para voluntários, de acordo com a Resolução 10/2018 do Conselho Superior da UFJF. 
 

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS  
O Programa de Bolsa de Iniciação Artística – Mediação Artística/Procult 2022 tem a duração de 

12 (doze) meses consecutivos, contados a partir de junho de 2022. O pagamento de cada mês será 
proporcional à frequência apurada pelo orientador e efetuado a partir do quinto dia útil do mês 
seguinte. 

ATENÇÃO: Não haverá pagamento retroativo de bolsas.  
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 
 

1 - Produção de releases institucionais; atendimento às demandas da imprensa; cobertura de eventos; 
produção de conteúdo para veículo digital (Revista Bia) e impresso (Revista Poliedro). 
2 - Clipping do que é veiculado na imprensa sobre as ações desenvolvidas pela pró-reitoria (atividade 
que permite mensurar seu alcance junto à imprensa e à sociedade); atualização e monitoramento de 
mídias sociais; alimentação e manutenção dos websites oficiais da Pró-reitoria. 
3 - Desenvolvimento de atividades de apoio às ações realizadas pela Procult (produção, execução e 
acompanhamento de projetos, como montagem de exposições, eventos, festivais e similares), além de 
confecção de mala direta e mailing virtual e suporte às atividades de promoção e divulgação. 
 
 

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

 

1 - Ser discente de um dos seguintes cursos: Jornalismo ou Rádio, TV e Internet e cursos do Instituto de 
Artes e Design; 
2 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  
3 - Apresentar Histórico Escolar;  
4 - Atender às normas estabelecidas na Resolução 10/2018 do Conselho Superior da UFJF. 
5- Outros critérios: 
    5.1 - Ter boa expressão escrita e/ou experiência com fotografia e audiovisual (produção, captação e 
edição de vídeos), além de ser desejável que tenha equipamento fotográfico próprio; 
    5.2 – Ter experiência com elaboração de artes gráficas; 
    5.3 – Ter conhecimento de marketing de redes sociais; 
    5.4 - Ter disponibilidade para cumprir a carga horária exigida no período da MANHÃ e/ou TARDE. 
 

 
 
 
 
 
 



Data, local (e/ou plataforma) e documentos necessários para a inscrição: 
 

Para inscrever-se, o(a) discente interessado deve preencher o formulário disponível em 
https://forms.gle/ETJFXRwF4Nnzk2J89. 

 
ATENÇÃO: é OBRIGATÓRIO o envio da assinatura digitalizada, em formato .jpg ou .png, através 

de upload do arquivo no mesmo formulário, para que a mesma conste da Ata de Seleção. 
 

 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção constará de: (Calendário e fases do processo seletivo) 
 

O processo de seleção do(s) discente(s) é de responsabilidade do orientador e em observância à 
Resolução 10/2018. 

A seleção constará de:  
1 - Análise do Histórico Escolar, que deve ser apresentado no ato da inscrição, com o upload do 

mesmo no formulário de inscrição; 
2 - Análise de portfólio e/ou currículo, que devem ser apresentados no ato da inscrição, com o 

upload de arquivos no formulário de inscrição. 
3 – Entrevista presencial 
 

 
Critério(s) de desempate:  
 

1- Portfólio e/ou currículo, com comprovação de atendimento aos critérios de qualificação 
textual e/ou audiovisual ou de elaboração de artes gráficas e marketing de redes sociais, estabelecidos 
na seleção; 

2 – Desempenho na entrevista; 
3 - Índice de Rendimento Acadêmico; 
4 - Disponibilidade de horário. 
 
Os discentes aprovados nesta seleção que excederem o número de vagas para bolsas 

remuneradas disponibilizadas neste Edital serão classificados, conforme a pontuação alcançada, nas 
vagas de voluntários. 

 

Quaisquer dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: 

secretaria.procultura@ufjf.edu.br 
 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  27 a 31 de maio de 2022 
 

LOCAL E/OU 
PLATAFORMA:  

https://forms.gle/ETJFXRwF4Nnzk2J89 

 

 
SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  A entrevista será realizada em 1º de junho de 2022, a partir das 10h 
 

LOCAL E/OU 
PLATAFORMA:  

Pró-reitoria de Cultura 

 

 

https://forms.gle/ETJFXRwF4Nnzk2J89
https://forms.gle/ETJFXRwF4Nnzk2J89


DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  2 de junho de 2022 até as 17h 
 

LOCAL E/OU 
PLATAFORMA:  

SITE DA PROCULT: www.ufjf.br/procult 

 

Juiz de Fora, 27 de maio de 2022. 
 
 
 
 

 

 
(BRUNO DEFILIPPO HORTA) 

(1657074) 


