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EDITAL NO 001/2016 DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PBEXT DO PROJETO “LIGAINTERESCOLAR DE ESPORTE E LAZER: DIAGNÓSTICO DO ESPORTE
ESCOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO

HORIZONTE”
O Diretor do Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da
Universidade Federal de Minas Gerais, Professor Santer Alvares de Matos, faz saber
que, no período de 15 de fevereiro de 2016 a 10 de março de 2016, estarão abertas
as inscrições de candidatos para exame de seleção para 1 (uma) vaga de bolsista do
projeto de extensão “LIGA INTERESCOLAR DE ESPORTE E LAZER:
DIAGNÓSTICO DO ESPORTE ESCOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE”

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em cursos de Licenciatura
ou Bacharelado em Educação Física.

2. As inscrições serão efetuadas através do envio, até o dia 10 de março de 2016, do
Curriculum Vitae completo (incluindo dados pessoais, telefones de contato e e-mails
utilizados) para o endereço eletrônico: nef.cp.ufmg@hotmail.com. Para completar a
inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos, no dia da
entrevista:
 Carteira de Identidade;
 CPF;
 Comprovante de matrícula no Curso de Educação Física do 1° Semestre de
2016.

3. Os dias e horários do processo de seleção estão assim estabelecidos:
 Dia 11/03/2016, a partir de 12h30min, avaliação escrita e entrevista por ordem de
inscrição;
 Dia 11/03/2016, às 18h00min, divulgação do resultado no site: www.cp.ufmg.br.
 Dia 14/03/2016, às 13h30min, reunião inicial com o orientador.

4. O processo de seleção compreenderá:
 Avaliação escrita: 100 pontos;
 Análise de disponibilidade de 20 horas semanais: 100 pontos;
 Entrevista: 100 pontos.

5. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média mínima de 70
(setenta) pontos na escala de zero a cem. Os candidatos serão classificados na
ordem decrescente de suas médias apuradas.

6. O bolsista selecionado terá as seguintes responsabilidades:
a) Dedicar 20 (vinte) horas semanais ao projeto, cumprindo as atividades
estabelecidas no plano de atividades.
b) Acompanhar aulas de Educação Física e projetos de esporte do Programa
Segundo Tempo, no Centro Pedagógico (6 horas semanais);




