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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2017 

 

Seleção para Bolsistas – Pró-Reitoria de Administração (PROAD) 

 

A Pró-Reitoria de Administração da UFOP torna público que se encontram abertas as 

inscrições para a Seleção de Bolsistas para o Projeto de Assentamento Funcional Digital 

(AFD), que será realizado no Arquivo Central e na Área de Registro e Cadastro (ARC), 

no Campus Universitário Morro do Cruzeiro. 

 

1. DAS VAGAS 

 

1.1 A oferta de 3 (três) bolsas, sendo 02 (duas) no Arquivo Central (manhã e tarde) e 

01 (uma) na ARC (manhã),  será destinada a alunos dos cursos de Administração, 

Ciência da Computação, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de 

Produção da UFOP. 

 

1.2 A validade do exame de seleção é de 12 (doze) meses, a contar da data da 

divulgação dos resultados. 

 

2. REQUISITOS 

 

São requisitos mínimos para concorrer às vagas: 

 Estar cursando, no mínimo, o 3º período dos cursos supracitados; 

 Ter coeficiente de rendimento igual ou superior a 6 (seis) no semestre anterior; 

 Não possuir outra bolsa acadêmica; 

 Residir em Ouro Preto, uma vez que não será oferecido vale-transporte. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

Os interessados deverão enviar para o e-mail bolsistasproad2017@gmail.com 

obrigatoriamente, o currículo (com e-mail e telefone de contato), o histórico escolar e 

o atestado de matrícula. E, facultativamente, comprovantes de experiência. 

mailto:bolsistasproad2017@gmail.com
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4. DA SELEÇÃO 

 

O processo de seleção será constituído pelas seguintes etapas: 

1º) Análise curricular; 

2º) Entrevista: avaliando disponibilidade de horário, desempenho acadêmico e interesse 

nas atividades desenvolvidas. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1 Os bolsistas receberão uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

referentes às atividades de 20 (vinte) horas semanais; 

 

5.2 Os candidatos convocados para o exercício das atividades de que trata o presente 

Edital serão distribuídos entre o turno da manhã (de 08 às 12 horas) e da tarde (de 13 

às 17 horas) de acordo com a conveniência da PROAD e conforme os horários das 

aulas. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

 Inscrição: 22 a 24/05/2017; 

 Análise e seleção dos currículos: 25/05/2017; 

 Convocação, por e-mail, dos alunos que tiveram os currículos selecionados: 

26/05/2017, a partir das 15 horas; 

 Entrevistas: 30 e 31/05/2017, a partir das 08 horas; 

 Resultado final: 01/06/2017, a partir das 15 horas. 

 

Ouro Preto, 08 de maio de 2017. 

 

Gislaine Santana 

Pró-Reitora de Administração – PROAD/UFOP 


