
 
 

 

EDITAL N° 006/2019 

Seleção para bolsa – Centros de Estudos Regionais da DRI 

 

O Diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Prof. Aziz Tuffi Saliba, torna público o processo seletivo de 1 (uma) vaga 

para estudante de doutorado dos cursos de Ciência Política ou de Ciência da 

Computação para trabalho de coleta, sistematização e análise de dados de diversas 

fontes, tais como: bancos de dados, bases textuais, material em html e informações da 

web. O serviço se destinará ao suporte de projetos de levantamento da produção 

científica em Estudos Regionais na UFMG e para o Relatório Mundial de 

Humanidades – Região América Latina – da UNESCO. 

I- Vaga 

1. Será selecionado um(a) aluno(a) de doutorado, conforme descrição do 

item II deste edital. 

2. A bolsa tem o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por mês. 

3. A vigência prevista da bolsa será de 6 meses, entre 1o de outubro de 

2019 e 31 de março de 2020. 

3. Candidato(a) deve ter disponibilidade de trabalho de pelo menos 15 

(quinze) horas semanais, sendo pelo menos 4 (quatro) delas presenciais. 

As demais poderão ser executadas em regime de home office. 

4. O cronograma de trabalho respeitará as necessidades do(a) estudante, 

com horários flexíveis em períodos de exames e trabalhos acadêmicos 

(regime de trabalho com carga horária reduzida).  

II- Perfil do(a) candidato(a) 

Pré-requisitos: 

1. Ser estudante de doutorado em Ciência Política ou Ciência da 

Computação. 

2. Domínio de programação em R. 

3. Experiência em mineração de dados na web, especialmente via web 

scraping. 

4. Conhecimento intermediário em arquitetura de banco de dados. 



 
 

 

5. Domínio de técnicas de machine learning para análise automatizada de 

grandes bases com arquivo de texto. 

 
III-  Documentação para candidatura 

 

1. Formulário de Inscrição preenchido; 

2. Curriculum Vitae e/ou Lattes; 

3. Histórico atual (emitido pela internet – Minha UFMG Portal Siga); 

4. Comprovante de matrícula; 

5. Documentação comprobatória dos conhecimentos descritos no item II 

deste edital.  

 

IV-  Seleção 

A seleção será realizada em 2 (duas) etapas: 

1. Na primeira etapa será realizada a avaliação do candidato através da 

documentação enviada. 

2. Na segunda etapa, os candidatos selecionados serão entrevistados 

individualmente, em local e horário a serem definidos. 

3. O resultado final será divulgado na página da Diretoria de Relações 

Internacionais <http://www.ufmg.br/dri/> a partir da data disponível no 

Cronograma apresentado no item VI. 

 

 

V-  Interposição de recurso 

 

Caberá interposição de recurso ao resultado do Edital, desde que 

devidamente fundamentado, no prazo de 3 (três) dias corridos a partir da 

data de publicação do resultado da seleção. As solicitações deverão ser 

encaminhadas para o e-mail: missoes@dri.ufmg.br. 

mailto:missoes@dri.ufmg.br


 
 

 

 

VI-   Cronograma 
 

 

Até 23/09/2019 Inscrição e envio da documentação 
por e-mail 

A partir de 26/09/2019 Divulgação do resultado preliminar na 
página da DRI 

03 (três) dias corridos a partir da data de 
divulgação do resultado 

Período de interposição de recursos 

A partir de 30/09/2019 Divulgação do resultado final após 
análise dos recursos 

 
 

VII-    Cancelamento e Substituição 

 

São motivos de cancelamento da bolsa ou substituição do(a) bolsista: 

1. Insuficiência de desempenho. 

2. Vínculo empregatício. 

3. Término da graduação. 

4. Falecimento. 

5. Obtenção de outra bolsa. 

6. Trancamento de matrícula. 

7.  Desligamento da UFMG. 

8. Fica resguardado o direito de substituição do bolsista em qualquer tempo, 

se for interesse da Instituição. 

9. Em caso de desistência da bolsa, o aluno deverá comunicar ao 

responsável do setor com o mínimo de 30 dias de antecedência. 

 

 
VIII- Disposições Finais 

 

O(a) candidato(a), ao efetuar sua candidatura, estará manifestando ciência e 

concordância com os itens do presente Edital, sendo de sua única e inteira 

responsabilidade a observância das regras estabelecidas. Os casos omissos neste 

Edital serão dirimidos pela Diretoria de Relações Internacionais da UFMG. 



 
 

 

 

IX-   Contato 

 

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

 

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019 

 

 

Prof. Aziz Tuffi Saliba 

Diretor de Relações Internacionais da UFMG 

mailto:missoes@dri.ufmg.br

