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EDITAL SELEÇÃO DE BOLSISTAS - VOLUNTÁRIOS 

 

O Museu da Farmácia da UFOP torna público que se encontram aberto às inscrições para a 
Seleção de Bolsista para atuar nos projetos Museu da Farmácia: Preservando o conhecimento 
e Museu: escola, educação e saúde. 
 

1. DAS VAGAS  
Serão ofertadas 06 (seis) vagas de 15h semanais, para alunos da UFOP, de todos os cursos 

presenciais, selecionados conforme requisitos estabelecidos pela Pró-Reitoria de Extensão. 
 

2. REQUISITOS 
São requisitos mínimos para concorrer às vagas: 

 Estar cursando no mínimo o 2º período;  

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

 Não possuir outra bolsa acadêmica; 

 Preferencialmente residir em Ouro Preto ou Mariana; 
 
3. DAS INSCRIÇÕES: 

Os currículos (com e-mail e telefone) deverão ser enviados, junto com o histórico escolar 

atualizado para o e-mail museudafarmaciaufop@gmail.com  , com assunto VAGA: BOLSISTA 

VOLUNTARIO até o dia 20 de Março de 2018, às 18 horas.  

4. DA SELEÇÃO: 
O processo de seleção será o constituído das seguintes etapas: 

1º) Análise curricular: avaliando o desempenho acadêmico e verificando o último coeficiente  

2º) Divulgação do resultado da análise curricular, por e-mail, até as 12h do dia 23/03; Junto 

ao resultado serão indicados os horários da entrevista que acontecerá no dia 26/03 no Museu 

da Farmácia (Rua Costa Sena, 171, Centro) 

3º) Entrevista avaliando disponibilidade de horário, desempenho acadêmico, interesse nas 

atividades desenvolvidas e habilidades técnicas necessárias ao desempenho das funções. 

4º) Divulgação do resultado da entrevista: por e-mail, no dia 28/03;  

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
a) Os candidatos que não comparecerem à entrevista serão eliminados do processo 

seletivo; 
b) Os candidatos selecionados que não mantiverem a assiduidade, pontualidade e 

dedicação às ações que lhes forem destinadas, serão desligados dos respectivos 
projetos, sendo chamados para substituí-los outros alunos selecionados na ordem da 
lista de espera. 

 

 Ouro Preto, 08 de Março de 2018. 

 

Ingrid da Silva Borges 

Museóloga do Museu da Farmácia da UFOP 
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