CHAMADA DE SELEÇÃO DAC UFMG Nº 001/2021
BOLSISTA DE COMUNICAÇÃO PARA O 15º FESTIVAL DE VERÃO DA UFMG
A Diretoria de Ação Cultural da UFMG (DAC) torna pública esta chamada de seleção
de bolsista para as atividades do 15º Festival de Verão UFMG, a ser realizado no
período de 4 a 11 de março de 2021, de forma virtual. As inscrições e a seleção serão
regidas pelas cláusulas e condições constantes nesta chamada.
1. Do objeto
1.1. Selecionar alunos(as) regularmente matriculados(as) e frequente(s) no curso de
Comunicação Social da UFMG (habilitação em Publicidade, Jornalismo ou Relações
Públicas), para atuar como bolsista de comunicação, dando apoio à gestão das redes
sociais do 15º Festival de Verão UFMG, por meio da concessão de auxílio estudantil.
2. Das condições
2.1. Será disponibilizada 1 (uma) vaga, com jornada de trabalho de 4 (quatro) horas
diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, para exercício durante o período de
janeiro a março de 2021, em regime remoto, com recebimento de auxílio estudantil no
valor de R$800,00 (oitocentos reais).
3. Dos pré-requisitos
3.1. Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de Comunicação Social da
UFMG (habilitação em Publicidade, Jornalismo ou Relações Públicas), com habilidade
na criação de conteúdo relevante para redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter),
boa redação e proatividade. Conhecimento de ferramentas de edição gráfica é um
diferencial.
4. Dos benefícios
4.1. Bolsa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
4.2. Aproveitamento de créditos (conforme definição do colegiado do curso).
5. Da inscrição
5.1. A inscrição deverá ser efetuada das 8 horas do dia 05 de janeiro de 2021 até às
23:59 horas do dia 13 de janeiro de 2021, mediante envio para o e-mail
comunicacao@dac.ufmg.br, dos seguintes documentos:
- Curriculum vitae (em que conste telefone e e-mail de contato);
- Comprovante de matrícula (2020/2);
- Portfólio (se houver).
5.3. Não serão consideradas as inscrições de candidatas(os) que não enviarem a
documentação completa.
6. Da seleção
6.1. A seleção constará de análise de currículo, prova de habilidades e entrevista.
Universidade Federal de Minas Gerais
Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte - MG - CEP 31270-901
Prédio da Biblioteca Central, 4º Andar, sala 413, Campus Pampulha - BH/MG - Tel.: 55 31 3409-6411 – Email:
info@dac.ufmg.br

6.2. As(os) candidatas(os) selecionadas(os) na análise de currículo serão convocados
por e-mail para entrevista e avaliação escrita, que serão realizadas via
videoconferência entre os dias 14 e 15 de janeiro de 2021.
7. Do resultado
7.1. O resultado final com a classificação das(os) candidatas(os) será divulgado até as
17h do dia 17 de janeiro de 20210, no site www.ufmg.br/cultura.
8. Da contratação, pagamento e compromissos
8.1. O(a) candidato(a) selecionado(a) deverá assinar o termo de compromisso,
mediante apresentação obrigatória dos seus dados bancários – banco, agência e
conta corrente – do qual deve ser titular.
8.2. Não serão aceitas conta poupança ou conjunta.
8.3. O auxílio estudantil será pago pela DAC, na conta corrente informada pelo(a)
bolsista, no termo de compromisso.
8.4. O(A) bolsista deverá cumprir as atividades estabelecidas no plano de trabalho do
projeto em questão, com jornada de 20 (vinte) horas semanais (4 horas/dia).

Belo Horizonte, 4 de Janeiro de 2021.

Fernando Antonio Mencarelli
Diretor de Ação Cultural da UFMG
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