
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

FIOS DE SOLIDARIEDADE DA UFOP 

Fios de Solidariedade – Banco de Perucas da UFOP 
 

1 
  

 

 

 

 

EDITAL 001/2021: SELEÇÃO DE BOLSISTA – PROJETO DE EXTENSÃO 

 

O Projeto de Extensão “Fios de Solidariedade da UFOP” torna pública a 

seleção de bolsista e voluntários (as), para atuar na ação em 2021 e convoca os  

interessados  a se  inscreverem nos termos aqui estabelecidos. 

 

 

1. DOS OBJETIVOS 

 
O edital 001/2021 tem por objetivo selecionar estudantes regularmente 

matriculados na UFOP para integrar a equipe do Fios2021. 

 

• Selecionar 01 bolsista de Extensão para atuar no Projeto Fios de 

Solidadriedade (01 vaga remunerada), 

• Selecionar voluntários para atuarem no Projeto de Extensão Fios de 

Solidariedade da UFOP (até 4 vagas).  

 

Dos (as) candidatos (as):  

• O (a) canditado (a) deverá propor estratégias de gestão e criar 

conteúdos para as mídias sociais do PROJETO e ter disponibilidade 

e aptidão para interagir com o público.  

 

2. DOS PRÉ-REQUISITOS 

a. Estar regularmente matriculado (a) na UFOP, cursando a partir do 

terceiro período. São aceitas inscrições de todos os cursos da 

Universidade, desde que, comprovada a experiência em mídias 

sociais.  

b. Não possuir outra modalidade de bolsa acadêmica (estudantes que 

fazem jus a bolsa permanência oferecida pela PRACE podem 

concorrer ao edital). 
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c. Ter experiência com produção de postagem de conteúdo para mídias 

eletrônicas e expertise para interagir com o público (redação de 

releases, podcasts, produção de conteúdo e gestão de mídias 

sociais); propor estratégias de gestão e criar conteúdo para as mídias 

sociais, bem como se responsabilizar por reunir dados para avaliação 

da interação com os públicos por meio de contas de Instagram e 

Facebook, Youtube, dentre outros. A experiência pode ser 

comprovada por certificados de cursos, disciplinas cursadas e 

interação em gerenciamento de perfil.  

d. Ter coeficiente maior que 6 (seis). 

e. Disponibilidade para carga horária 15 (quinze) horas semanais, 

perfazendo um total de 60 horas mensais.   

f. O (a) aluno (a) deve observar o limite de carga horária estabelecido 

pela UFOP para atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão, que não 

podem ultrapassar 54 (cinquenta e quatro) horas semanais. 

g. O (a) aluno (a) compromete-se a executar as atividades do projeto 

(descritas em proposta aprovada) de acordo com a carga horária 

estabelecida no Termo de Compromisso da Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX).  

h. É fundamental que o (a) aluno (a) assine o de Termo de Sigilo sobre 

as atividades do Projeto, principalemnte no que tange os aspectos 

sociais e de bem-estar dos participantes.  

i. O (A) aluno (a) deve ter disponibilidade para participar ativamente nos 

encontros virtuais quinzenais. Duas ausências não justificadas 

consecutivas, ou alternadas de forma a comprometer o andamento do 

projeto, dar-se-á a exclusão do bolsista e/ou voluntário (a).  
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3. DA INSCRIÇÃO 

O (a) candidato (a) deve preencher o Formulário de Inscrição, utilizando seu 

e-mail institucional.  

O (a) candidato (a) deverá fazer upload dos seguintes documentos no 

Formulário de Inscrição https://forms.gle/3tvWpFDUYQCtEusi7 (até 10 arquivos) 

• Atestado de Matrícula 

• Histórico Escolar 

• Curriculum vitae 

• Link para portfolio ou mídias sociais de responsabilidade da(o) 

candidata(o); 

• Outros documentos que comprovem a expertise.  

 

4. DAS VAGAS 

Serão disponibilizadas 01 (uma) vaga (bolsista) e 4 vagas para voluntários 

(as).  

 

5. DO PROCESSO SELETIVO  

5.1. Dos Critérios de Seleção do (a) candidato (a) 

O processo de seleção será constituído por 2 (duas) etapas, sendo:  

a. Análise da carta de apresentação e questionário virtual (2 

pontos) e análise de currículo e documentos (4 pontos). Esta 

etapa é eliminatória para a etapa de entrevista on-line (b) 

(mínimo 3,5 pontos).  

b. Entrevista on-line (4 pontos) 

                                                                              Valor total: 10 pontos 

5.1.1. A Carta de Apresentação deverá ser concissa  ter no máximo de 

1000 caracteres,  onde o (a) canditato (a) deve discorrer sobre 

seu interesse no Fios de Solidariedade e apresentar uma 

proposta para sua atuação na equipe.   

https://forms.gle/3tvWpFDUYQCtEusi7
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5.1.2. O (a) candidato (a) poderá ser entrevistado por dois ou mais 

integrantes do projeto Fios de Solidariedade. O link para 

entrevista no Google Meet será enviado por e-mail institucional 

no dia anterior, ao agendado para entrevista.  

5.1.3. Os (as) alunos (as) selecionados (as)  serão comunicados 

via e-mail institucional, para entrevista. 

 

5.2. Das inscrições 

5.2.1. As inscrições serão realizadas no período de 25 de julho a 01 de 

agosto 2021.  

5.2.2. O (a) aluno (a) deverá preencher o formulário do link: 

https://forms.gle/3tvWpFDUYQCtEusi7  

5.2.3. As inscrições serão aceitas somente por este formulário. Não 

serão aceitas inscrições por email ou outros acessos a 

coordenação do projeto.  

5.2.4. Dúvidas e informações sobre o processo seletivo poderão ser 

sanadas por meio do e-mail: 

fiosdesolidaridedade.ufop@gmail.com. 

 

6. DOS RESULTADOS 

O resultado do processo de seleção será divulgado na homepage da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura (ProEx www.proex.ufop.br ) e na da Universidade 

Federal de Ouro Preto (www.ufop.br ). 

  

https://forms.gle/3tvWpFDUYQCtEusi7
mailto:fiosdesolidaridedade.ufop@gmail.com
http://www.proex.ufop.br/
http://www.ufop.br/
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CRONOGRAMA 

ETAPAS Prazos 

1. Divulgação do edital 23/07/2021 

2. Abertura das inscrições 25/012021 

3. Término das inscrições 01/082021 

4. Envio de e-mail para os selecionados etapa 2 

(entrevista) 

02/08/2021 

5. Entrevistas on-line 03 a 05/08/2021 

6. Divulgação dos resultados 09/08/2021 

7. Data final para apresentação dos termos de 

bolsita e voluntários (as) (ProEx) 

12/08/2021 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os voluntários (as) selecionados (as) NÃO terão bolsas de estudos, pesquisa 

ou de qualquer natureza disponíveis vinculadas ao Projeto. 

A exigência de carga horária 15 horas semanais é tanto para bolsista quanto 

voluntários (as).  

7.1. Dos recursos: 

Caso o (a) aluno (a) sinta a necessidade de impetrar recurso, este poderá ser 

feito no prazo de 24 horas da divulgação do respectivo resultado pelo e-mail 

fiosdesolidariedade-ufop@gmail.com.  

 

    Ouro Preto, 22 de julho de 2021 

 

 

Rosana Gonçalves Rodrigues-Das-Dores 

Coordenadora do Projeto Fios de Solidariedade da UFOP 

mailto:fiosdesolidariedade-ufop@gmail.com

