
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA SETOR DE ACOLHIMENTO – UFMG

SETEMBRO/2016

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da UFMG abre uma vaga para bolsista no Setor de
Acolhimento. Podem se candidatar estudantes da UFMG do segundo ou terceiro ano dos cursos
de graduação que se segue (em ordem alfabética): Administração, Comunicação (Publicidade e
Propaganda,  Jornalismo  e  Relações  Públicas),Gestão  Pública,  Letras,  Relações  Econômicas
Internacionais e Turismo na UFMG.

O bolsista auxiliará nas atividades do Setor de Acolhimento recepcionando e dando suporte a
estudantes, professores e pesquisadores internacionais da UFMG, proporcionando sua acolhida
à universidade e assegurando-lhes uma excelente experiência durante sua mobilidade.

Plano de Atividades – Bolsista para o Setor de Acolhimento

O estudante atuará nas rotinas pertinentes ao Setor de Acolhimento da DRI. As atividades a

serem desenvolvidas: 

– atendimento à comunidade internacional da UFMG presencialmente, por telefone ou e-mail, e

também a estudantes nacionais que participam das atividades do setor;

– criação e atualização dos dados referentes às atividades do Setor de Acolhimento: planilhas de
controle de partida e chegada, controle de presença em eventos, banco de vagas em moradias
etc.;
–  participação  nas  atividades  do  Setor  de  Acolhimento  como  apresentações  em  eventos,
reuniões de equipe e recepção de visitas técnicas de membros nacionais e internacionais;
–  elaboração  de  textos  escritos  (português,  inglês  e/ou  espanhol)  para  comunicação  com a
comunidade internacional da UFMG (guias, cartas, e-mails etc); 
– orientação acadêmica e cultural, além do acompanhamento em atividades correlatas;
– organização, planejamento e execução dos projetos do Setor de Acolhimento, tais como:

-Semana de Orientação do Estudante Internacional da UFMG;

-Programa de Apadrinhamento da UFMG;

-Atividades de formação multicultural, elaboração de calendários, entre outros.

– responder a e-mails de setores e departamentos da UFMG e de instituições parceiras;

– contato com mídias digitais e atualização de conteúdo em redes sociais;

– produção de peças gráficas (pôsteres, folhetos, mapas, infográficos, slides), vídeos e textos

informativos da DRI;

– participação no desenvolvimento de briefings com análise de público-alvo para as atividades. 



Requisitos para candidatura

– estar  regularmente  matriculado no  segundo ou  terceiro  ano dos  cursos  de  graduação em
Administração,  Comunicação  (Publicidade  e  Propaganda,  Jornalismo  e  Relações  Públicas),
Gestão Pública, Letras, Relações Econômicas Internacionais e Turismo na UFMG;

– ter fluência oral e escrita na língua inglesa (espanhol ou outro idioma será considerado como
diferencial);
- ter bom desenvolvimento nas habilidades oral e escrita do português;
–  possuir  conhecimento  intermediário  de  editores  de  texto/programas  (Word,  Excel,  Power

Point, outros);

 – possuir noções em produção de mídia e de vídeos;

– possuir conhecimento básico de Redes Sociais;

Atenção: o candidato não poderá ser bolsista de qualquer outro programa nem possuir vínculo

empregatício.

Perfil do bolsista

– conhecimento das atividades desenvolvidas pela DRI;
– agilidade na busca de informações e provimento de respostas às necessidades da comunidade
internacional da UFMG;
– capacidade de interagir com culturas diferentes;
– empatia e respeito à diversidade cultural no campus;
– conhecimento básico de comunicação intercultural;
–  capacidade  de  produzir  bons  textos  de  gêneros  diversos  em  língua  portuguesa,  inglesa
(imprescindível) e/ou espanhola (desejável);
– capacidade de comunicar-se oralmente com clareza, desenvoltura e postura profissional;
– bom relacionamento interpessoal;

– pró-atividade e solicitude no atendimento ao público;

– capacidade de trabalhar em equipe e em colaboração.

Informações sobre a bolsa

O valor da bolsa para estudante de graduação será de R$520,00/mensal.



Horário de trabalho

– disponibilidade para 4 horas diárias, 20 horas semanais, período manhã;

– disponibilidade para realizar atividades de formação multicultural um sábado por mês, quando

houver;

– possibilidade de negociação e flexibilização  de horário de acordo com a demanda.

Período para inscrições 

O período será entre os dias 19 e 30 de setembro de 2016.

Documentos para inscrições

– Ficha de inscrição;

– Cópia do Histórico Escolar;

– Cópia do Comprovante de Matrícula 2016/2;

– Texto de intenção explicando o interesse e a motivação em trabalhar na DRI;

– Currículo completo e atualizado.

Os interessados deverão encaminhar os documentos para o e-mail  acolhimento@dri.ufmg.br

com o título no assunto: “Vaga para bolsista NOME DO CANDIDATO”.

Processo de Seleção

A seleção acontecerá em duas etapas.

Primeira: análise dos documentos recebidos.

Segunda: entrevista e redação em português e inglês com os candidatos selecionados.

Divulgação

Os  selecionados  para  a  entrevista  e  redação  receberão  confirmação  via  e-mail  até  o  dia

06/10/2016.

Datas da entrevista e redação: 10/10/2016 e/ou 11/10/2016.

Local: DRI/UFMG.

O resultado será enviado por e-mail até o dia 18/10/2016.

Início previsto: 24/10/2016.

Dúvidas

acolhimento  @dri.ufmg.br
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