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EDITAL DE SELEÇÃO Nº03/2017 
 

Seleção de Bolsistas - Pró-Reitoria de Administração   
- Área de Desenvolvimento de Pessoal -  

 
 
 

 

 A Pró-Reitoria de Administração (PROAD), da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP), torna público o presente Edital para seleção de 1 (um) bolsista para 

desenvolver atividades inerentes à Área de Desenvolvimento de Pessoal, da 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP/PROAD). 

 

01 - As inscrições estarão abertas no período de 18 a 21 de julho de 2017, de 

08h30min às 11h30min; e de 13h às 16h na Pró-Reitoria de Administração (PROAD), 

no Centro de Convergência, campus Universitário. 

 

02 - Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados nos cursos de 

Administração e Engenharia de Produção da UFOP, entre o 3º (quinto) e 5º (quinto) 

períodos, desde que já tenham cursado todas as disciplinas do ciclo básico - 1° e 2° 

períodos. 

 

03 – O candidato convocado para o exercício das atividades de que trata o presente 

Edital desenvolverá as atividades no período da manhã, entre 08 e 12 horas, ou no 

período da tarde, entre 13 e 19 horas, de acordo com as necessidades da Área e 

conforme o horário de aulas e atividades acadêmicas no curso. 

 

04 – No ato da inscrição, os interessados deverão apresentar, obrigatoriamente, o 

Histórico Escolar, o comprovante de matrícula, documento de identificação e currículo. 

Além disso, é obrigatório o preenchimento do Formulário de Inscrição (Anexo I deste 

Edital), disponível no site da UFOP, na página da CGP. 

 

05 – O processo seletivo será composto de: 

 5.1 – Análise de currículo;  
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 5.2 – Entrevista que será realizada nos dias 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e 

seis) de julho de 2017; 

 

06 – A Área de Desenvolvimento de Pessoal enviará email aos inscritos informando o 

horário e o local da entrevista.  

 

07 – O resultado será divulgado no dia 27 de julho d e2017, na página da CGP, link 

http://www.proad.ufop.br/cgp/ 

 

08 - A Comissão examinadora será constituída por dois servidores da CGP.  

 

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

divulgação dos resultados. 

 

10 – Ao candidato selecionado será concedida uma bolsa mensal no valor inicial de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), mediante o cumprimento da carga horária semanal de 

20 h (vinte horas). 

 

11 – Os classificados excedentes, a partir do 2º (segundo) colocado, poderão ser 

convocados, na ordem de classificação, caso haja necessidade pela Instituição, 

durante o prazo de validade do presente certame, constante no item “08”. 

 

12 – A bolsa terá duração de 12 (doze) meses, podendo haver prorrogação por igual 

período caso haja interesse da UFOP. 

 

 

Ouro Preto, 13 de julho de 2017. 

 

 

 

Gislaine Santana 
Pró-Reitora de Administração 
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ANEXO I - EDITAL 03/2017 

Seleção de Bolsistas - Pró-Reitoria de Administração   
- Área de Desenvolvimento de Pessoal -  

 (Favor preencher com letra legível) 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome completo: _________________________________________ 

 

Curso: ________________________________________________ 

 

Matrícula UFOP nº: ______________________________________ 

 

Telefone(s) para contato: _______________   e  _______________ 

 

e-mail: ________________________________________________ 

 

Endereço completo:______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

OBS: É necessário anexar o currículo 


