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EDITAL COEE Nº 1, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023 

 

Dispõe sobre a seleção de um bolsista para a Bolsa de 
Desenvolvimento Institucional para atender a 
demanda do curso de Engenharia Elétrica.  

 

 

O Colegiado do curso de Engenharia Elétrica (Coee) do Instituto de Ciências Exatas 
e Aplicadas (Icea) da Universidade Federal de Ouro Preto, campus João Monlevade, no uso de 
suas atribuições, dispõe sobre a abertura do processo de seleção de Bolsista de Desenvolvimento 
Institucional (BDI) nos termos da Resolução CUNI nº 2.169 e convocam interessados a 
inscreverem-se nos termos aqui estabelecidos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O presente Edital tem por finalidade selecionar um estudante regularmente matriculado nos cursos 
de graduação, modalidade presencial, para recebimento de Bolsa de Desenvolvimento Institucional, 
que comprove conhecimento e aptidão para atuar no desenvolvimento e gestão do site do Colegiado 
e Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Elétrica. 

1.2 A vigência da vaga é de 14 de fevereiro até 31 de dezembro de 2023, podendo ser renovada conforme 
disponibilidade orçamentária. 

1.3 O recurso para Bolsa de Desenvolvimento Institucional advém do Orçamento da UFOP, conforme 
estabelecido pela regulamentação das Bolsas de Desenvolvimento Institucional. 

1.4 A validade do exame de seleção é de oito meses, a contar da data de divulgação do resultado. 
 
2. DOS REQUISITOS 
 
2.1. O candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 
2.1.1. Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação da área de Engenharias ou 

Ciências Exatas e da Terra na UFOP, cursando a partir do 3º período; 
2.1.2. Não possuir outra modalidade de bolsa, exceto aquelas vinculadas as ações da PRACE; 
2.1.3. Ter perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas, sendo necessário o(a) 

candidato(a) ter coeficiente maior ou igual a 6. 
2.1.4. Ter disponibilidade de 20 horas semanais para desenvolvimento das atividades; 
2.1.5. Ter conhecimentos básicos de programação; 
2.1.6. Ter conhecimentos em PHP, JavaScript ou Python será um diferencial. 
2.2 Estará impedido de participar da seleção o candidato em situação de inadimplência ou débito de 

qualquer natureza com a UFOP. 
 
3. DA VAGA 
 
3.1. Descrição da vaga: bolsista para desenvolvimento de um website responsivo para o Colegiado e o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia Elétrica da UFOP. 
3.2. O aluno bolsista selecionado desenvolverá as seguintes atividades: 
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3.2.1. Desenvolvimento de site responsivo; 
3.2.2. Gerenciamento de banco de dados; 
3.2.3. Edição de fotos e vídeos. 
3.3. Os trabalhos serão desenvolvidos remotamente, sendo responsabilidade do candidato ter acesso a 

computador e a internet. 
3.4. O trabalho desempenhado poderá ser utilizado para cumprir as horas de atividades complementares, 

respeitando a normatização do curso. 
3.5. O aluno bolsista será acompanhado por um servidor tutor (técnico ou docente) na execução das 

tarefas; 
3.5.1. O aluno bolsista exercerá as suas atividades de acordo com as regras previstas com o plano de 

atividades proposto pelo tutor. Esse plano deverá conter o detalhamento das atividades que serão 
desenvolvidas pelo bolsista; 

3.5.2. O aluno bolsista deverá apresentar ao tutor um relatório final das atividades ao final do prazo da 
vigência da bolsa, indicando resultados e/ou produtos gerados; 

3.5.3. A critério do tutor, relatórios parciais podem ser solicitados. 
 
4. DO VALOR DA BOLSA 
 
4.1. Ao selecionado será concedida bolsa mensal no valor de R$ 400,00 mediante o cumprimento da 

carga horária semanal de 20 horas; 
4.1.1. O valor da bolsa será pago proporcionalmente ao número de horas semanais cumpridas no setor, 

caso o bolsista trabalhe menos de 20 horas. 
 
5. DA INSCRIÇÃO  
 
5.1. A inscrição é gratuita, estará aberta entre os dias 1 e 8 de fevereiro de 2023 e deverá ser feita 

exclusivamente no formulário disponível em bit.ly/edital12023coee. 
5.2. O candidato deverá utilizar o e-mail institucional para fazer a inscrição; 
5.2.1. O uso do e-mail privado inviabiliza a abertura do link do formulário. 
5.3. Caso o candidato preencha o formulário mais de uma vez, será considerado o último preenchimento. 
5.4. A inscrição do candidato implicará no reconhecimento e concordância de todas as condições 

estipuladas neste Edital. 
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO  
 
6.1. O candidato deverá preencher as informações básicas solicitadas no formulário de inscrição. 
6.2. Deverão ser anexados, obrigatoriamente, no formulário de inscrição: 
6.2.1. Histórico escolar atualizado; 
6.2.2. Atestado de matrícula atualizado. 
6.3. Além da documentação obrigatória, para fins de classificação, o candidato poderá anexar: 
6.3.1. Currículo básico com informações das experiências; 
6.3.1.1. Poderá ser informado no currículo link para portfólios, sites ou mídias sociais sob 

responsabilidade do candidato; 
6.3.2. Documentos comprobatórios das experiências discriminadas no currículo. 
 
 
7. DA SELEÇÃO 
 
7.1. O processo de seleção é composto de duas fases: 
7.1.1. Análise do histórico escolar e do currículo do candidato; 
7.1.2. Entrevista online; 

Parágrafo único. Serão classificados para a entrevista os três candidatos mais bem classificados 
na primeira fase. 
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8. DO RESULTADO 

 
8.1. O resultado da primeira etapa, referente a análise do histórico e currículo do candidato será 

divulgado no site do Coee, coee.ufop.br, no dia 9 de fevereiro de 2023. 
8.2. Os três candidatos com melhores classificações serão convidados, via e-mail institucional para a 

segunda etapa que se caracteriza pela entrevista online; 
8.2.1. A entrevista ocorrerá no dia 10 de fevereiro de 2023, na plataforma Google Meet, em horário a 

ser informado diretamente aos candidatos. 
8.3. O resultado final da seleção será divulgado no site do Coee, coee.ufop.br, no dia 13 de fevereiro de 

2023. 
8.4. Ao candidato selecionado poderá ser requerida documentação complementar para cadastro no 

sistema de assistência estudantil. 
 
9. DO CRONOGRAMA 
 
9.1. O processo seletivo está previsto para ocorrer conforme cronograma a seguir: 
 

Etapa Período Inf. complementares 
Divulgação do Edital 1/2/2023 coee.ufop.br 
Inscrição De 1 a 8/2/2023 bit.ly/edital12023coee 
Resultado da primeira etapa 9/2/2023 coee.ufop.br 

Entrevista online 10/2/2023 Convite enviado por e-mail aos 
selecionados 

Resultado final 13/2/2023 coee.ufop.br 
Início das atividades 14/2/2023  

 
 
10.  DISPOSIÇÕES FINAIS  
10.1. Os classificados excedentes poderão ser convocados, na ordem de classificação, caso haja 

necessidade pela Instituição, durante o prazo de validade do presente certame. 
10.2. Os casos omissos neste edital serão deliberados pelo Colegiado do curso de Engenharia Elétrica. 
 

 
 

 

ALINE ROCHA DE ASSIS 

Presidente do Colegiado de Engenharia Elétrica 
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