
 

 

CHAMADA 006/2018 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

abre vagas para bolsistas atuarem na DRI. Podem se candidatar estudantes regularmente 

matriculados no segundo ou terceiro ano dos seguintes cursos de graduação da UFMG: Letras, 

Relações Públicas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Relações 

Econômicas Internacionais, Ciências do Estado, Ciências Econômicas, Administração, 

Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Gestão Pública, Sistemas de Informação, Ciências Sociais, 

Turismo, Artes Visuais, Design, Cinema de Animação e Artes Digitais. 

 

1. REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

- Estar regularmente matriculado no segundo ou terceiro ano dos seguintes cursos de graduação 

na UFMG: Letras, Relações Públicas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Relações Econômicas Internacionais, Ciências do Estado, Ciências Econômicas, Administração, 

Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Gestão Pública, Sistemas de Informação, Ciências Sociais, 

Turismo, Artes Visuais, Design, Cinema de Animação e Artes Digitais. 

- Enviar todos os documentos exigidos para inscrição conforme o item 6. 

- Ter fluência oral e escrita na língua inglesa (o domínio de espanhol ou outro idioma será 

considerado como diferencial). 

- Ter bom desenvolvimento das habilidades oral e escrita em português. 

- Possuir conhecimento intermediário de editores de texto/programas (Word, Excel, Power Point, 

outros). 

- Ter pro-atividade, dedicação, interesse em aprender e habilidade para trabalhar em equipe. 

- Não ser bolsista ou estagiário de qualquer outro setor ou instituição. 

- Não possuir vínculo empregatício. 

 

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

O estudante atuará nas rotinas pertinentes à Diretoria de Relações Internacionais, desenvolvendo 

atividades tais como:  

- Auxílio na organização e execução de eventos, reuniões, recepção de alunos e delegações 

nacionais e internacionais. 

- Atendimento à comunidade acadêmica e internacional da UFMG, presencialmente, por telefone 

ou e-mail. 



 

 

 

- Atendimento às instituições estrangeiras parceiras, presencialmente, por telefone ou e-mail. 

- Criação e atualização dos dados referentes às atividades da DRI: eventos, missões, controles de 

partida e chegada, controles de presença em eventos, etc. 

- Auxílio na organização de arquivos digitais e físicos. 

- Elaboração de textos escritos em português, inglês e/ou espanhol.  

- Criação de conteúdo e atualização dos sites e redes sociais. 

- Auxílio na 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. 

 

3. INFORMAÇÕES SOBRE A BOLSA 

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

 

4. HORÁRIO DE TRABALHO 

- Disponibilidade para 4 horas diárias, 20 horas semanais. 

-  Período: manhã ou tarde. 

- Disponibilidade para realizar atividades de formação multicultural um sábado por mês, quando 

houver. 

 

5. PERÍODO PARA INSCRIÇÕES 

O período para inscrições será entre os dias 15 a 27 de maio de 2018. 

 

6. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÕES 

- Ficha de inscrição (anexa). Deverá ser impressa, preenchida e enviada digitalizada. 

- Cópia do Histórico Escolar. 

- Cópia do Comprovante de Matrícula 2018/1. 

- Currículo completo e atualizado. 

Os interessados deverão encaminhar os documentos em formato “.pdf” para o e-mail 

geo@dri.ufmg.br , com o título no assunto: “Vaga para bolsista da DRI - NOME E SOBRENOME 

DO CANDIDATO”. 
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7. PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção acontecerá em duas etapas. 

- Primeira etapa (eliminatória): análise dos documentos recebidos. 

- Segunda etapa (eliminatória e classificatória): entrevista.  

Haverá possibilidade de realizar entrevista e redação em português e inglês. 

 

8. DIVULGAÇÃO 

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

30/05/2018. 

- Datas da entrevista e/ou redação: 07 e 08/06/2018. 

- Local: DRI/UFMG. 

O resultado será enviado por e-mail até o dia 15/06/2018. 

Início previsto: será informado durante a entrevista. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato via e-mail: geo@dri.ufmg.br 

 

 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2018.  

 

 

 

Prof. Aziz Tuffi Saliba 

Diretor de Relações Internacionais 

UFMG 

 


