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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS CENEX / MHNJB Nº 01/ 2016 

 
O Diretor do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal 
de Minas Gerais torna público que, no período de 11 a 18 de fevereiro de 2016, 
estarão abertas as inscrições de candidatos a bolsistas do Programa de Bolsas de 
Extensão Institucional-2016 (PROEX UFMG) para atuação no Museu de História 
Natural e Jardim Botânico da UFMG. 
 
1- DA INSCRIÇÃO 

• Antes de fazer sua inscrição, o candidato deverá ler atentamente todo este 
Edital; 

• O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG está situado na Rua 
Gustavo da Silveira, 1035, Santa Inês. Belo Horizonte / MG. 

 
2- DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO: 

• Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFMG e não ser 
beneficiário de qualquer outro tipo de bolsa paga por programas oficiais; 

• Possuir disponibilidade para cumprir 20 horas semanais, incluindo segundas-
feiras e finais de semana. 

• Apresentar desempenho acadêmico satisfatório; 
• Possuir Currículo Lattes (site www.cnpq.br/); 
• Possuir conta corrente no Banco do Brasil, em nome do próprio bolsista. 

 
3- DO LOCAL DE TRABALHO E DAS VAGAS 
 
CENEX / MHNJB – Setor Educativo 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL – MHNJ B/UFMG 
Vagas: 36 
 
Objetivos: Realizar atendimento qualificado ao público e popularizar o 
conhecimento científico produzido no âmbito do MHNJB e da UFMG. 
 
Atribuições: participação no processo de qualificação e de acompanhamento do 
trabalho dos bolsistas proporcionado pelo Setor Educativo da Unidade; mediação de 
visitas junto ao público do MHNJB; produção de material didático para as ações 
educativas; atuação em projetos direcionados às escolas do entorno do MHNJB; 
avaliação dos processos educativos desenvolvidos no museu e a proposição de 
ações afirmativas, visando à melhoria do atendimento ao público; participação na 
organização e no gerenciamento das atividades rotineiramente desenvolvidas no 
MHNJB, relacionadas ao agendamento, ao acolhimento e à orientação de visitantes; 
envolvimento efetivo nas atividades planejadas para comporem os eventos 
científicos, culturais e recreativos promovidos pelo Museu; conhecimento da política 
de extensão da UFMG e do MHNJB, tendo em vista a participação nas discussões 
do CENEX sobre a consolidação do plano de extensão da instituição; participação 
em eventos científicos e culturais relacionados à educação em museus e às outras 
temáticas referentes às coleções museológicas e ao jardim botânico; apresentação 
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de trabalhos e participação nas atividades do evento UFMG Conhecimento & Cultura 
– XIX Encontro de Extensão e outros eventos organizados pela PROEX. 
Local:  Centro de Extensão (CENEX) – Rua Gustavo da Silveira, 1035, Santa Inês. 
BH - MG 
Tel. (31) 3409-7650  E-mail para inscrição: cenex@mhnjb.ufmg.br 
 
Poderão se inscrever: 
≫Alunos dos Cursos de Graduação em Ciências Biológicas, Geografia, História, 
Pedagogia, Ciências Sócio-Ambientais, Museologia, Turismo e Antropologia que 
estejam cursando entre o 3º e 7º período. 
≫Disponibilidade para cumprir 20 horas semanais incluindo segundas-feiras  e 
finais de semana , no turno da manhã ou tarde. 
≫Perfil desejado: facilidade em lidar com o público (crianças, adolescentes e 
idosos), criar estratégias e desenvolver materiais didáticos, boa capacidade de 
expressão e oratória, ser pontual e assíduo. 
 
4- INFORMAÇÕES SOBRE AS BOLSAS: 
 
Valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
Prazo de vigência da bolsa: 12 meses (março de 2016 a fevereiro de 2017) 
 
5- DO PROCESSO SELETIVO: 
 
O Processo seletivo será realizado no período de 03 a 26 de fevereiro de 2016 , 
conforme descrição a seguir: 
≫03.02.16 – Publicação e Divulgação do Edital 
≫11.02.16 a 18.02.16 – Recebimento das Inscrições. As inscrições serão realizadas 
mediante o encaminhamento do Currículo Lattes (atualizado) e do Histórico Escolar, 
ambos em PDF, dos interessados para o e-mail CENEX. No assunto do e-mail 
escrever “Seleção de Bolsista do MHNJB e o nome do candidato”. No corpo do e-
mail deverá ser informado o nome do Projeto, o turno disponível para o 
desenvolvimento do trabalho, CPF, número de matrícula na UFMG, número do 
telefone fixo e celular, e-mail e os dados de conta corrente no Banco do Brasil (nº do 
banco, nº da agência e da conta corrente).  
≫24.02.16 – Seleção dos currículos pelos coordenadores e convocação para as 
entrevistas. A convocação será encaminhada nesta data, por e-mail, pelo próprio 
coordenador que também será o responsável por entrevistar o candidato. 
≫25.02.16 – Entrevista em horário e local determinados no e-mail enviado pelo 
Coordenador. 
≫26.02.16 – Divulgação do resultado no site do MHNJB: www.mhnjb.ufmg.br 
≫29.02 a 10.03.16 – Período para inserção dos dados pelo candidato selecionado 
no Sistema de Fomento da PROEX-UFMG. 
 
6- DISPOSIÇÕES GERAIS 
Em caso de aprovação, o candidato deverá:  

• Preencher o seu cadastro no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão e 
aguardar a sua vinculação no Sistema pelo orientador; 
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• Retornar ao Sistema de Fomento, após o orientador vinculá-lo à bolsa no 
sistema, para informar o número do RG, o endereço eletrônico de seu 
currículo lattes e o número de sua conta corrente no Banco do Brasil para 
recebimento da bolsa a ser creditada;  

• Concordar com o Termo de Compromisso do Discente Bolsista, 
disponibilizado no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão, o qual 
estipula as obrigações do bolsista em 2016;  

• Preencher o formulário de avaliação no Sistema de Fomento de Bolsas de 
Extensão, por ocasião do final de sua participação no programa/projeto ou em 
data definida pelo orientador; 

• Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, nos termos da Resolução 
Complementar nº 03/2012 do Conselho Universitário da UFMG, de 27 de 
novembro de 2012; 

• Participar do Seminário de Formação de Educadores do MHNJB; 
• Apresentar trabalho como autor ou co-autor no XIX Encontro de Extensão; 
• Participar da XV Jornada de Extensão da UFMG/2016. 

 
A não inserção dos dados bancários pelo bolsista no Sistema de Fomento, até o dia 
10 (dez) do mês de início de suas atividades, acarretará na não efetivação do seu 
cadastro e no conseqüente não pagamento da bolsa. 
 
Do cancelamento e substituição do bolsista: 

• São motivos de cancelamento da(s) bolsa(s) ou substituição de bolsista(s): a 
conclusão do curso de graduação; o desempenho acadêmico insuficiente; o 
trancamento de matrícula; a desistência da bolsa ou do curso; o abandono do 
curso e a prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos 
termos da Resolução Complementar nº 03/2012 do Conselho Universitário da 
UFMG, de 27 de novembro de 2012; o não cumprimento das atividades 
previstas no plano de atividades do bolsista, garantida a ampla defesa e o 
contraditório. 

• Em qualquer situação de desligamento do bolsista, seja por motivo de 
cancelamento, substituição ou término da vigência da bolsa, o discente e o 
orientador deverão preencher, no Sistema de Fomento de Bolsas de 
Extensão, o formulário de avaliação em até 30 dias após o término de sua 
participação. 

 
Maiores Informações: Tel. (31) 3409-7650 ou pelo e-mail cenex@mhnjb.ufmg.br 
 
Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
Prof. Dr. Antônio Gilberto Costa  
Diretor do MHNJB/UFMG 


