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EDITAL NUTRANS

SELEÇÃO DE BOLSISTAS

A Central de Comunicação Público-Educativa faz saber a interessados que estão abertas as
inscrições para o processo seletivo para 5 (cinco) bolsistas, para integrar o Núcleo de Transmissão
Audiovisual pela Internet - Nutrans, nas áreas de:

1. Triagem e transmissões e produção de transmissões (2 vagas);

2. Transmissões, apoio técnico a transmissões e produção de vídeos (2 vagas);

3. Desenvolvimento de soluções de software e transmissões (1 vaga).

1. As bolsas de Desenvolvimento Institucional têm valor mensal de R$400,00 e têm validade
de 01/01/2022 a 30/06/2022.

2. O pagamento da bolsa mensal será efetuado sempre no mês subsequente ao da realização
das atividades, com base na frequência atestada junto ao Sistema de Controle de
Bolsistas/UFOP.

3. Carga horária a cumprir: 20 (vinte) horas semanais em atividades previstas no projeto.

4. É vedado ao discente o acúmulo de bolsas remuneradas, salvo as cedidas pelos Programas
de Assistência Estudantil da UFOP.

5. A implementação das bolsas está condicionada à disponibilidade orçamentária para o
ano de 2022.

 Requisitos:

1. Ter as habilidades necessárias para o desenvolvimento da atividades;

2. Ter disponibilidade de tempo para o cumprimento da carga horária e desenvolvimento das
atividades;

3. Não usufruir de qualquer outro tipo de bolsa (com exceção dos Programas de Assistência
Estudantil) ou desenvolver atividade remunerada para qual já exista alguma legislação
restritiva na Universidade.

Inscrições:

 28/10/2021 a 04/11/2021, pelo email: transmissao.cci@ufop.edu.br
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 Documentação:

1. Histórico escolar com autenticação digital;

2. Carta de intenção, de uma página, apontando interesse e telefone para contato.

 Critérios para seleção/etapas de avaliação:

1. Análise do histórico e da carta;

2. Habilidade para desenvolvimento das tarefas designadas;

3. Disponibilidade em função dos horários das atividades previstas.

Ouro Preto, 26 de outubro de 2021.


