
 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 

SETOR DE MOBILIDADES EM REDE DRI – UFMG 

 

Chamada para contratação de bolsista de pós-graduação, com perfil para 

trabalhar no Setor de Mobilidades em Rede, na Diretoria de Relações 

Internacionais – DRI. 

 

Atividades a serem realizadas sob supervisão da diretoria 

- Apoio administrativo referente às atividades do setor; 

- Atendimento ao público (estudantes internacionais, alunos da UFMG, 

colegiados, secretarias e pró-reitorias); 

- Responder a e-mails de instituições parceiras, bem como de setores e 

departamentos da UFMG;  

- Auxílio na organização das atividades e programação de calendários; 

- Criação de banco de dados; 

- Elaboração de planilhas; 

- Organização e gestão do fluxo de informação; 

- Elaboração e auxílio nos processos seletivos do setor. 

Perfil do bolsista: 

-  Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) nos cursos de pós-graduação em: 

Administração e Ciências da Informação; 

- Capacidade para atender as atividades supracitadas; 

- Conhecimento básico de editores de texto/programas (Word, Excel; Power 

Point); 

- Conhecimento de inglês, nível intermediário; 

- Boa redação; 

- Bom relacionamento interpessoal; 

- Pro-atividade, desenvoltura no atendimento ao público, boa comunicação e 

escrita; 

Condições de trabalho: 

Bolsa para alunos da pós-graduação: R$1.350,00 

Horário de trabalho: Disponibilidade para 4 horas diárias, 20 horas semanais, 

havendo possibilidade de negociação de horário 

Início: a partir de outubro de 2016. 



 

 

OBS: Alunos que já possuem outra bolsa de estudos não são elegíveis. 

Período de inscrição: 06 a 14 de setembro/2016. 

Divulgação dos selecionados para as entrevistas – 15/09/2016 

Data de Entrevistas – 16 a 19/09/2016 

Local: sala de vídeo conferências – DRI/UFMG– 2º Andar (anexo reitoria). 

Resultado - 23/09/2016 (enviado por e-mail). 

Início: 03/10/2016 

Documentos para inscrição 

- Cópia do Histórico Escolar e um parágrafo, em inglês, explicando o interesse 

e a motivação em trabalhar na DRI. 

- Currículo com todos os contatos - telefone e e-mail; 

Critérios de Seleção: Análise do Histórico Escolar, currículo, parágrafo e 

entrevista. 

Os documentos para inscrição: devem ser encaminhados para o e-mail 

augm@dri.ufmg.br com o título no assunto: “Vaga para bolsista de 

pós_NOME DO CANDIDATO”. 

Dúvidas – augm@dri.ufmg.br 
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