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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (CAED) 

 

010/2016 - E D I T A L    D E    S E L E Ç Ã O    D E     E S T A G I Á R I O S 

 
O Diretor do Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais 
(CAED/UFMG), Prof. Wagner José Corradi Barbosa, faz saber que no período de 18 de julho a 
03 de agosto de 2016 estarão abertas as inscrições de candidatos para exame de seleção de 
02 (duas) vagas para estagiários de Mestrado ou Doutorado. 
 
1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados e frequentes nos cursos de 
Mestrado ou Doutorado de Programas de Pós-graduação da UFMG nas áreas de Tecnologia e 
Gestão da Informação. 
 
2. As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento de formulário eletrônico 
disponível no site: www.ead.ufmg.br.  

 

2.1 No ato da inscrição, os candidatos deverão submeter o Currículo Lattes no formato PDF 
(Portable Document Format). 
 
3. O processo de seleção compreenderá na análise do Currículo Lattes e em entrevista oral 

(100 pontos). Serão avaliadas as seguintes competências do candidato: 
 
a) Competência tecnológica: habilidades básicas com softwares; interesse em Web 2.0 

(wikis, redes sociais, blogs, repositórios, ambientes virtuais de aprendizagem – 
plataforma Moodle, etc.); disposição para aprender sobre novas tecnologias; 

b) Competência em gestão da informação: conhecimentos e interesses acerca da 
organização e processamento da informação, indexadores e afins; 

c) Competência comunicativa: capacidade de compreender e expressar-se com 
coerência e coesão; 

d) Proatividade: disposição para conhecer o novo e para propor soluções de forma 
autônoma e criativa.  
 

4. Ao estagiário selecionado será creditada, durante o tempo em que estiver no Programa, 
uma bolsa mensal no valor de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais), sem vínculo 
empregatício, e também será concedido auxílio transporte no valor de R$ 122,00 (cento 
e vinte e dois reais). 
 

5. O estagiário deverá dedicar 20 (vinte) horas semanais ao desenvolvimento das atividades 
no Centro de Apoio de Educação a Distância (CAED/UFMG), em horário a ser 
estabelecido posteriormente.  

 
6. As entrevistas serão realizadas no período de 08/08/2016 a 09/08/2016, no horário das 

9 às 12 e das 14 às 17 horas. Os candidatos inscritos serão comunicados por e-mail 
acerca do agendamento da data, local e horário da entrevista. 

 
7. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente das notas atribuídas na 

entrevista. 
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8. O resultado desta seleção será divulgado a partir do dia 11 de agosto de 2016 no site: 
www.ead.ufmg.br. 
 
9. A validade do processo seletivo será de 01 (um) ano, a contar da data da divulgação dos 
resultados ou enquanto houver candidatos classificados. 
 
10. A bolsa terá duração de 06 (seis) meses, podendo ser renovada por 03 (três) vezes pelo 
mesmo período, segundo critérios estabelecidos pelo CAED/UFMG. 
 
11. Para admissão, o bolsista não poderá acumular esta bolsa com qualquer outro tipo de 
bolsa acadêmica. 
 
12. Os candidatos classificados e excedentes do número de vagas disponibilizadas neste 
edital poderão ser convocados, no caso de abertura de nova vaga ou por vacância de uma 
vaga atual. 
 
13. As vagas disponibilizadas neste edital poderão ser ampliadas ou reduzidas, conforme 
necessidade do CAED/UFMG. 
 
14. O CAED/UFMG reserva-se o direito de cancelar, anular ou adiar o processo seletivo por 
motivo de força maior ou por baixo número de candidatos inscritos, a critério do próprio 
CAED, dando ampla divulgação de seus atos e de eventuais providências a serem tomadas 
pelos candidatos que já tenham efetivado sua inscrição. 
 
15. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico 
pedagogico@caed.ufmg.br ou pelo telefone (31) 3409-3205 ou 3409-3914. 
 

 
 

 

Belo Horizonte, 08 de julho de 2016. 
 
 

 
Prof. Wagner José Corradi Barbosa 

Diretor de Educação a Distância da UFMG 
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