
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DGI – DIRETORIA DE GOVERNANÇA 
INFORMACIONAL
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

A Diretoria de Governança Informacional da Universidade Federal de Minas Gerais 

torna público que, no período de 24 de agosto a 10 de setembro de 2015, será 

realizado o processo de seleção de bolsistas do PBEXT-2015/PROEX e do PROEXT 

2015-2016 (Programa Saberes Plurais), para atuação na Diretoria de Governança 

Informacional.

1) DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO

• Aluno regularmente matriculado na UFMG;

• Disponibilidade para cumprir 20 horas semanais (manhã ou tarde);

• Não receber outro tipo de bolsa acadêmica e/ou financiada por instituição ligada à 

Universidade Federal de Minas Gerais.

2) DO LOCAL DE TRABALHO E DAS VAGAS

Bolsa PBEXT – 01 vagas: Valor da bolsa: R$ 400,00

Bolsa PROEXT– 02 vaga: Valor da bolsa: R$ 400,00

Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados (a partir do 2º período) nos 

cursos: 

Artes Visuais

Biblioteconomia

Cinema de Animação

Comunicação Social

Sistemas de Informação

Atuação: Colaboratório Digital UFMG (www.ufmg.br/colaboratorio), UFMG Tube 

(www.ufmg.br/ufmgtube) e Programa Saberes Plurais (www.ufmg.br/saberesplurais)
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Características desejáveis: Facilidade em trabalhar com produção, edição vídeos e 

organização de acervos e dispositivos digitais. Ter conhecimentos básicos de 

ferramentas colaborativas para produção de conteúdos e boa redação. 

Responsabilidade, compromisso e comprometimento com o serviço executado e com 

o setor, assim como disponibilidade para trabalhar em equipe.

3) DO PROCESSO SELETIVO

Inscrições: até o dia 10 de setembro de 2015, com a entrega do currículo com foto 

3x4, e de uma carta de intenções de até 300 palavras (como você pode contribuir com 

o trabalho na DGI) no Prédio da Biblioteca Central da UFMG, 3º andar - sala 302. 

Horários: 9h às 11h30 e das 14h às 16h00. Os candidatos preencherão uma ficha de 

inscrição no local.

Entrevistas: as entrevistas serão realizadas com candidatos selecionados após a 

análise do currículo pela Coordenadora. Os selecionados para entrevista serão 

comunicados por e-mail e telefone.

4) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

No ato da convocação e assinatura do “Termo de Compromisso” os candidatos 

selecionados devem apresentar os seguintes documentos: Carteira de Identidade e 

CPF, comprovante de matrícula 2015, e-mail, proposta de matrícula: 2º semestre de 

2015 e dados bancários do Banco do Brasil - caso ainda não tenha: o candidato, caso 

seja selecionado, deverá providenciar a abertura de Conta no Banco do Brasil –

agência Campus Pampulha. Para tanto, serão necessárias cópias dos documentos: 

Comprovante de residência; endereço da Unidade Acadêmica onde estuda; nome, 

Endereço e telefone de duas referências de pessoas física ou comercial onde realiza 

compra a crédito.

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2015.

Profa. Maria Aparecida Moura
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Diretoria de Governança Informacional – DGI – 3409-5546
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