
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO-PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS GRADUANDOS  
PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 

 
 
 

PROGRAMA: “Gestão em Extensão Universitária na UFJF: comunicação e eventos" 

UNIDADE: PROEX 

 

 
A Pró-reitoria de Extensão torna público o processo de seleção de discentes de 

graduação para preenchimento de 02 vagas de bolsistas graduandos(as) do campus da 

UFJF, em Juiz de Fora, sendo 01 vaga destinada para discente do curso de Serviço Social 

e 01 vaga para Turismo, para atuação na organização de eventos da Pró-reitoria de 

Extensão da UFJF. 

 
 
Dos/as candidatos/as: 

Poderão se inscrever os/as candidatos/as que atenderem aos seguintes critérios: 

a) Estar regularmente matriculado(a) no curso de Serviço Social ou Turismo da UFJF do 

campus de Juiz de Fora, a partir do 3º período; 

b) Ter Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou superior a 70; 

c) Não estar em débito com a Pró-reitoria de Extensão no que se refere à apresentação 

de relatórios e/ou outros documentos; 

d) Ter disponibilidade de 12 horas semanais, com parte dessas horas desenvolvidas no 

prédio da reitoria da UFJF, quando houver autorização paraatividadespresenciais; 

e) Não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção 

do Programa de Assistência Estudantil; 

f) Ter conhecimentos avançados do Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint), de mídias 

sociais (tais como Instagram, Facebook e Youtube) e de outras ferramentas de internet 

(e-mail, aplicativos do Google); 

g) Ter conhecimento de ferramentas de pesquisa (sistema de buscas, base de dados, 

fontes de informações oficiais); 

h) Seguir todas as orientações de segurança e de funcionamento relativas à equipe da 

Pró-reitoria de Extensão da UFJF. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
I. Atividades a serem realizadas, sob supervisão da equipe de Comunicação e 

eventos da Proex: 

a) Auxiliar na implementação de ações e estratégias de relacionamento com os públicos 

dos eventos a serem organizados por meio de: redes sociais e mensagens; 

b) Auxiliar na organização e suporte de eventos; 

c) Participar de reuniões, junto com a equipe da PROEX, com a temática da “Gestão em 

Extensão Universitária na UFJF: comunicação e eventos"; 

d) Desenvolver outras ações de apoio aos eventos da PROEX. 
 
II. Da seleção: 

A participação do/a estudante terá duração de 12 meses, prorrogáveis por mais 12 

meses. As atividades poderão ocorrer no período de férias, cabendo ao coordenador 

informar a frequência dos/as estudantes. O pagamento da bolsa de cada mês, 

proporcional à frequência apurada, será efetuado por meio de recurso proveniente de 

Emenda Parlamentar, seguindo calendário específico. Em caso de desistência do/a 

bolsista selecionado/a durante o período de execução do programa, o/a próximo/a 

candidato/a classificado/a assumirá a vaga. 

 
III. Do processo de seleção: 

A seleção dos/as candidatos/as dar-se-á em caráter classificatório, com obtenção 

mínima de 70 pontos, em todas as etapas a seguir: 

 

❖ Primeira etapa: avaliação do histórico e do currículo lattes (eliminatória, observando 

se o/a candidato/a atende aos critérios estabelecidos neste edital); 

❖ Segunda etapa: entrevistas individuais por meio do Google Meet a partir, inclusive, de 

carta de motivação anexada no ato da inscrição. Os/as candidatos/as aprovados/as na 

primeira etapa serão comunicados sobre o link e o horário da realização das entrevistas 

remotas (classificatórias). 

 
IV. Da inscrição 

Data: 01/09/2021 a 08/09/2021, por meio de preenchimento de formulário eletrônico, 

disponível no link: https://forms.gle/XtSq5DQ7EGnC6N1h7. 

Para acessá-lo, é preciso entrar com uma conta de e-mail do Google. 

 
O histórico escolar, o currículo lattes e a carta de motivação deverão ser enviados por 
meio do próprio formulário. 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/XtSq5DQ7EGnC6N1h7


 

 
 
 
 
 
V. Do cronograma de seleção e início de atividades 
 
Data da entrevista: 09/09/2021, das 9h30 às 12h30, para todos/todas que forem 

considerados/as aptos/as na avaliação do histórico, do currículo lattes e da carta de 

motivação. A entrevista será por meio do Google Meet, em ordem alfabética, por meio de 

link a ser enviado no dia para cada participante.  

Divulgação do resultado: 10/09/2021, a partir das 15h, na página da PROEX 

(ufjf.br/proex) 

Data prevista para início das atividades: 13/09/2021 

 

 

 

Juizde Fora, 31 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

Prof.ª Ana Lívia de Souza Coimbra 

Pró-reitora de Extensão 


