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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (CAED) 

 

012/2016 - 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 21 de julho a 
05 de agosto de 2016, receberá inscrições de candidatos para exame de seleção de 01 (uma) 
vaga para estagiário no "Setor de Apoio às Bibliotecas dos Polos" da Biblioteca Universitária.  
 
1. Poderão inscrever-se para o estágio alunos regularmente matriculados e frequentes em 
curso superior em nível de graduação de Bacharelado em Biblioteconomia que atendam aos 
requisitos básicos descritos no ANEXO I. 
 
2. A inscrição deverá ser feita por meio do preenchimento de formulário eletrônico 

disponível no site do CAED: www.ead.ufmg.br, no qual o aluno deverá escolher a área de 
interesse.  

 

2.1. No ato da inscrição, os candidatos deverão submeter, no formato Portable Document 
Format (PDF), os seguintes documentos: Curriculum Vitae, Histórico Escolar e Carta de 
Intenção. 
 
3. O processo de seleção compreenderá duas etapas: 
3.1. A primeira constituirá da análise dos documentos submetidos na inscrição e do horário 
disponível para o trabalho; 
3.2. Na segunda participarão somente os candidatos aprovados na primeira etapa. Esta etapa 
é composta de uma entrevista pessoal, para verificar conhecimentos acadêmicos, 
potencialidades, interesse, iniciativa e motivação do candidato.   
 
4. A validade do processo seletivo será de 01 (um) ano, a contar da data da divulgação dos 
resultados ou enquanto houver candidatos classificados. 
 
5. Ao estagiário selecionado será creditada, durante o tempo em que estiver no Programa, 
uma bolsa mensal, sem vínculo empregatício, e também será concedido auxílio transporte. 
 
6. A bolsa terá duração de 06 (seis) meses, podendo ser renovada por 03 (três) vezes pelo 
mesmo período, segundo critérios estabelecidos pelo CAED. 
 
7. O valor previsto para a bolsa de estágio é de R$ 600,00 (seiscentos reais). O estagiário 
contará ainda com auxílio transporte no valor de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais). 
 
8. O estagiário deverá dedicar 20 (vinte) horas semanais ao desenvolvimento das atividades, 
Biblioteca Universitária - Setor de Apoio às Bibliotecas dos Polos, em horário a ser 
estabelecido posteriormente.  
 
9. Para admissão, o bolsista não poderá acumular esta bolsa com qualquer outro tipo de 
bolsa acadêmica. 
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10. O resultado desta seleção será divulgado a partir do dia 10 de agosto de 2016, no site do 
CAED: www.ead.ufmg.br/. 
 
11. 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. 
 
12. As vagas disponibilizadas neste edital poderão ser ampliadas ou reduzidas, conforme 
necessidade do CAED/UFMG. 
 
13. 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. 
 
14. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico 

bibliotecaead@bu.ufmg.br ou pelo telefone (31) 3409-3960. 
 

 

 
 

Belo Horizonte, 12 de julho de 2016. 
 
 

 
 

Prof. Wagner José Corradi Barbosa 
Diretor de Educação a Distância da UFMG 
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ANEXO I – REQUISITOS BÁSICOS 

 
 Estudante de Biblioteconomia a partir do 2º período do curso; 

 

 Conhecimento de Word e Excel; 
 

 Disponibilidade para trabalhar no período da manhã ou tarde; 
 

 Conhecimento básico sobre os processos de busca e recuperação da informação 
científica; 
 

 Noções de inglês para a busca nas fontes de informação como, por exemplo, no Portal de 
Periódicos da CAPES; 
 

 Noções de normalização do trabalho científico de acordo com as normas da ABNT. 


