
Edital nº 04/2022

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS

A Diretoria de Comunicação Institucional da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
torna público o presente edital de abertura de inscrições para seleção de bolsistas do curso
de Jornalismo. As vagas disponíveis são para ocupação de bolsa na Assessoria de
Comunicação Institucional (ACI), mediante seleção, de acordo com os critérios a seguir.

1. Das vagas

1.1. Vagas disponíveis:

1.1.1. 3 (três) vagas para, prioritariamente, produção de fotos e pequenos
vídeos;

1.1.2. 4 (quatro) vagas para, prioritariamente, apuração e produção de texto;

1.1.3. A depender das demandas, os candidatos aprovados podem receber
outras tarefas, como cobertura de eventos, sendo texto e/ou fotos; gestão
e monitoramento de mídias sociais; produção de clipping.

1.1.4. todas as bolsas são de 20 horas semanais;

1.2. Os alunos selecionados vão atuar prioritariamente na Assessoria de
Comunicação Institucional em Ouro Preto, podendo também atuar,
eventualmente, no Núcleo de Comunicação Institucional (NCI) de Mariana;

1.3. Para aceitar a bolsa, os alunos selecionados devem adequar seu horário de
trabalho de acordo com a necessidade da ACI. Caso não seja possível, ele
perderá a vaga;

1.4. A partir da seleção será criado o cadastro de reserva. Alunos que ficarem nessa
lista poderão ser chamados para atuar com atendimento específico para
unidades e setores parceiros da ACI;

1.5. Quando o candidato aprovado neste processo for chamado para ocupar uma
vaga de bolsista na ACI, ou em um setor parceiro, e não aceitar a oferta, o
próximo candidato da lista será chamado e aquele que recusou perderá a vaga.

2. Dos pré-requisitos para a concessão, manutenção e recebimento da bolsa



2.1. Ser aluno regularmente matriculado no curso de Jornalismo da UFOP;

2.2. não receber outra bolsa da UFOP, exceto permanência;

2.3. estar cursando a partir do 3º período;

2.4. ter coeficiente acadêmico maior ou igual a 7,0 (sete);

2.5. ter disponibilidade de 20 horas semanais;

2.6. ser aprovado neste processo de seleção;

2.7. atingir 100% da frequência e das atividades previstas (em caso de falta, a
mesma deverá ser devidamente justificada e haverá compensação do horário);

2.8. ser titular de conta corrente.

3. Das inscrições

3.1. Período de inscrições: 15 a 21 de setembro

3.2. Exclusivamente pelo formulário: https://forms.gle/qxM31sseagZtctNH9

3.2.1. O candidato deverá responder o formulário e enviar os arquivos exigidos:
atestado de matrícula, histórico escolar e 1 (um) texto à sua escolha, que
tenha produzido em disciplinas, estágios ou em qualquer outra atividade,
para que seja avaliado.

3.2.2. É necessário fazer login com o e-mail do aluno da UFOP
(@aluno.edu.br) para responder o formulário.

4. Das etapas do processo de seleção

- 15 a 21 de setembro: período de inscrição no processo seletivo;
- 22 de setembro: 1ª etapa, eliminatória- análise dos documentos e textos;
- 23 de setembro: publicação do resultado da 1ª etapa;
- 27 e 28 de setembro: 2ª etapa, eliminatória e classificatória - entrevista a ser realizada

presencialmente;
- 29 de setembro: publicação do resultado final no site da UFOP, com lista dos aprovados

em ordem de classificação;
- 3 de outubro: início das atividades dos bolsistas na ACI.



5. Do valor e duração da bolsa:

5.1. Os bolsistas selecionados receberão, cada um, uma bolsa no valor da bolsa de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) para 20 horas semanais;

5.2. A bolsa vale enquanto houver candidatos no cadastro reserva, ou até o final de
2022.

6. Das disposições finais:

6.1. A comissão de avaliação se reserva o direito de não preencher todas as vagas
ao final do processo seletivo;

6.2. A convocação de candidatos aprovados quando houver vaga na ACI ou em
setores parceiros será por e-mail, conforme dados fornecidos no formulário de
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de
dados corretos;

6.3. Os bolsistas serão orientados e avaliados por jornalistas da ACI durante o
desenvolvimento de suas atividades.

Ouro Preto, 15 de setembro de 2022

_____________________________________________________________
Francisco José Daher Júnior

Diretor de Comunicação Institucional


