
Universidade Federal de Minas Gerais 

Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte - MG 
CEP 31270-901 - Prédio da Biblioteca Central, 4° andar, Campus Pampulha/ UFMG - BH/MG – Tel. 3409-6411 – E-mail: info@dac.ufmg.br. 

 

 
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 007 DAC − 3/12/2015 

 
 

Monitores para participação no 10º Festival de Verão da UFMG 

 

A Diretora de Ação Cultural da UFMG, Profa. Leda Maria Martins, faz saber que estarão abertas, 

no período de 7 a 17 de dezembro de 2015, as inscrições de candidatos ao processo seletivo 

para participação, como monitor, no 10º Festival de Verão da UFMG. 

 

Objetivo 

Inserir alunos nos projetos culturais da DAC, por meio da concessão de bolsas.  

Público-alvo 

Estudantes assistidos pela Fundação Mendes Pimentel – FUMP (nos níveis I, II e III), que estejam 

regularmente matriculados e frequentes em cursos de graduação presenciais da UFMG. 

Condições da bolsa 

Serão concedidas 7 (sete) bolsas, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), para participação 

de alunos, como monitores, no 10º Festival de Verão da UFMG, a realizar-se no período de 31 

de janeiro a 4 de fevereiro de 2016, em Belo Horizonte.  

As bolsas serão distribuídas da seguinte forma:  

Centro Cultural UFMG - 2 vagas 

Conservatório UFMG – 1 vaga 

Espaços abertos (divulgação prévia e abertura do evento) – 2 vagas 

Setor de produção de eventos – 2 vagas 

Os monitores darão apoio a todas as atividades a serem desenvolvidas no espaço ou setor para 

o qual foi selecionado, recebendo, ao final, certificado de monitoria. 
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Pré-requisitos 

Centro Cultural UFMG e Conservatório UFMG – alunos dos cursos da área de saúde, de 
Comunicação, de Dança, de Letras, de Teatro, que tenham cursado o 3° período e demonstrem 
alguma experiência, interesse ou relação com trabalhos e produções artísticas.  

Espaços abertos – alunos do curso de graduação em Teatro ou do curso técnico do Teatro 
Universitário da UFMG, com experiência comprovada em apresentações artísticas em eventos. 
Os alunos devem ser pró-ativos e terem habilidades corporais, práticas de apresentação com o 
público,  desenvoltura, criatividade, além de terem flexibilidade de horário na semana anterior 
e durante o evento.  

Produção de eventos - estudantes de cursos de graduação da Universidade Federal de Minas 
Gerais, a partir do 5º período, que apresentem currículo comprovando experiência em 
produção executiva de eventos, a saber: elaboração e acompanhamento de cronogramas e 
check-list (transporte, hospedagem, alimentação, camarim, etc.); receptivo: habilidades na 
prática de relacionamento com o artista e com o público; organização e deslocamento de 
materiais em diversos espaços, além de  desenvoltura para contatos e criatividade. Devem ser 
pró-ativos e terem disponibilidade de horário durante o evento.  

 

Inscrição 
Será efetuada através do envio do currículo, se possível com documentos que comprovem a 
experiência, incluindo dados pessoais, e-mail, telefone e comprovante de matrícula (2015/2), 
para o endereço eletrônico: festivalveraoufmg@gmail.com  

Período: 7 a 17 de dezembro de 2015 

Encerramento: 17 horas do dia 17/12 

 

Seleção 

- Será feita por análise de currículo e de entrevista.  

- Os pré-selecionados serão contatados por telefone e/ou e-mail, para agendamento de 

entrevista. 
- A entrevista será realizada no dia 20 de janeiro de 2016. 

- O resultado será divulgado no dia 21 de janeiro, a partir das 14h, no site Cultura UFMG – 
www.cultura.ufmg.br. 

 

Contratação 

- O estudante selecionado deverá dirigir-se à DAC, impreterivelmente no dia 22 de janeiro de 

2016, sexta-feira, das 9h às 12h ou das 14h às 16h, para assinatura do termo de compromisso, 

que só será colhida mediante apresentação dos dados bancários do monitor (banco, agência e 

conta corrente em nome do monitor). Conta-poupança e conta-conjunta não serão aceitas. 

mailto:festivalveraoufmg@gmail.com
http://www.cultura.ufmg.br/
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- As atividades dos bolsistas selecionados para o setor de produção de eventos terão início no 
dia 25 de janeiro, na sede da Diretoria de Ação Cultural (Biblioteca Central – sala 413). Nessa 
fase de pré-produção, o horário de trabalho será das 13h às 17h. 

- As atividades dos bolsistas selecionados para os espaços abertos terão início também no dia 
25 de janeiro, nos locais e horários acordados previamente com a coordenação geral do 
Festival. 

- Os bolsistas do Centro Cultural e do Conservatório UFMG terão suas atividades iniciadas no 
dia 31 de janeiro, a partir das 14h, no Centro Cultural UFMG, – Av. Santos Dumont, 174, 
Centro, onde funcionará a maioria das atividades.  

- A bolsa será paga pela Diretoria de Ação Cultural (DAC), na conta corrente apresentada pelo 

monitor no ato da assinatura do termo de compromisso.  

 
 

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2015. 

 

 

Profa. Leda Maria Martins 

Diretora de Ação Cultural da UFMG 

 

 

 

 

 


