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EDITAL Nº 01/2021 – PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA 

 

A Divisão de Revisão de Texto da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) torna público este edital de                  

seleção de estudante de graduação.  

 

1) DAS VAGAS 

1.1. A candidata ou candidato selecionado atuará como bolsista na Divisão de Revisão de Texto (Campus                

Morro do Cruzeiro) e/ou na Assessoria de Comunicação Institucional – Unidade Mariana, realizando a              

adequação de textos às normas pertinentes e às diversas situações comunicacionais, em atendimento à              

demanda geral da Instituição. 

1.2. É disponibilizada 1 (uma) bolsa no valor de R$400,00, com carga horária de 20h semanais. 

1.3. A bolsa terá duração de 1(um) semestre acadêmico da UFOP, com possibilidade de renovação por igual                 

período. 

 

2) DOS PRÉ-REQUISITOS 

2.1. Estar cursando a partir do 5º período do curso de Letras na Universidade Federal de Ouro Preto. 

2.2.  Manter coeficiente de rendimento escolar (geral) igual ou maior que 6 (seis). 

2.3. Ter cursado ou estar cursando, obrigatoriamente, a disciplina LET815 - Sintaxe I. 

2.4. Ter cursado ou estar cursando, idealmente, a disciplina LET818 - Revisão de Textos I. 

2.5. Ter disponibilidade para atuar 20 horas por semana, com cumprimento de carga horária entre 7h e 19h. 

2.6. Ter disponibilidade para cumprir a carga horária integralmente ou parcialmente na Divisão de Revisão               

de Texto, no Campus Morro do Cruzeiro.  

2.6.1 Durante a pandemia, as atividades acontecerão exclusivamente de forma remota, sendo            

necessário acesso a computador pessoal com internet.  
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2.6.2 Quando do retorno das atividades presenciais, o(a) bolsista deverá comparecer à Divisão de Revisão               

de Textos, em Ouro Preto, por, no mínimo, um período 4 horas de um dia da semana, podendo o                   

restante da carga horária ser cumprido em Mariana, na unidade da Assessoria de Comunicação              

Institucional localizada no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. 

2.6.3 Os dias e horários para cumprimento da carga horária serão definidos no início do semestre letivo,                 

de acordo com a grade curricular do(a) bolsista, e deverão permanecer os mesmos ao longo de todo o                  

período. 

2.7. Ter disposição para trocar experiências com os colegas e manter o interesse em pesquisar e se atualizar                  

em relação às normas da língua portuguesa. 

 

3) DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR 

3.1. Correção ortográfica, morfossintática, estrutural, de coesão e coerência. 

3.2. Verificação de problemas gerais de diagramação, paginação,cabeçalhos, rodapés, numerações, peso de            

títulos, presença de figuras e quadros, etc.  

3.3. Adequação às normas da ABNT. 

 

4) DA SELEÇÃO 

4.1. Interessados deverão preencher o formulário eletrônico e anexar currículo, histórico escolar e uma              

produção de texto própria de no máximo duas páginas até as 23h59min do dia 05/03/2021. 

4.2. Serão desclassificados(as) os(as) candidatos(as) que deixarem de enviar os documentos do item 4.1. 

4.3. 1ª Etapa – Análise de currículo: 08/03/2021 e 09/03/2021. 

Resultado: 09/03/2021 (via e-mail e portal de notícias da UFOP). 

4.4. 2ª Etapa – Entrevista 

a) 11/03/2021 e 12/03/2021 - das 08h às 12h e/ou das 13h às 17h. 

b) Os horários das entrevistas serão agendados via e-mail após o resultado da análise de currículos. 
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4.5. Resultado final: 12/03/2021 (via e-mail e portal de notícias da UFOP). 

4.6. Início das atividades: a partir de 1º de abril de 2021. 

 

 

 

 

5) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. A Divisão de Revisão de Texto se coloca à disposição dos interessados para quaisquer esclarecimentos e                 

informações acerca deste Edital pelo e-mail revisao@ufop.edu.br. 

 

Ouro Preto, 25 de fevereiro de 2021. 

 

Ciro Medeiros Mendes 

Coordenador da Divisão de Revisão de Texto 
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Cronograma 

Inscrições Até 05/03/2021 

1ª Etapa – Análise da documentação 08/03/2021 e 09/03/2021 

2ª Etapa – Entrevista (on-line) 11/03/2021 e 12/03/2021 

Resultado final 12/03/2021 

Início das atividades a partir de 1º de abril de 2021 


