
 

 

EDITAL 02/2017 

 
O Coordenador do Projeto II, do Programa de Assessorias de Comunicação nas Unidades da   

UFMG – II: Assessoria de Comunicação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, Prof. Franco Noce, faz saber que, no período 28 de julho a 07 de agosto, a Assessoria de 
Comunicação receberá inscrições de candidatos para exame de seleção de 01 (um) bolsista de 
extensão para o Projeto II do referido Programa. 

 
1. Dos requisitos 

1.1 Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados no curso de graduação em 
Comunicação Social da UFMG (Jornalismo/Relações Públicas). 

1.2 Não ser beneficiário de qualquer outro tipo de bolsa paga por programas oficiais. 
1.3 Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, 20 (vinte) horas semanais ao 

projeto, no turno da manhã, cumprindo as atividades estabelecidas no plano de 
atividades. 

 
2. Das inscrições 

2.1 As inscrições devem ser feitas de 28 de julho a 07 de agosto, por meio de envio de 
currículo para o e-mail comunicaeeffto@gmail.com ou pessoalmente na sala da 
Assessoria de Comunicação (2º andar da EEFFTO), no horário de 09 às 12h. Telefone da 
Assessoria: (31) 3409-2339 

 
3. Da seleção 

3.1 O exame de seleção compreenderá: 
a) Análise de currículo (10 pts.). 
b) Prova escrita (45,0 pts.). 
c) Entrevista (45,0 pts.) 

3.2 A prova escrita será no dia 09 de agosto de 2017, às 14h, na Sala da Congregação (3º 
andar da EEFFTO). 

3.3 A entrevista será no dia 10 de agosto, na Sala da Congregação (3º andar da EEFFTO), 
sendo o horário posteriormente estabelecido e comunicado pela Assessoria para cada 
candidato inscrito que tiver realizado a prova escrita. 

3.4 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de suas notas apuradas. 
 

4. Da admissão 
4.1 O candidato selecionado deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil, da qual 

seja o único titular. Não será efetuado pagamento em conta poupança, conjunta ou 
de titularidade de terceiros. 

4.2 O candidato selecionado também deverá providenciar o cadastro de seu currículo na 
Plataforma Lattes (site www.cnpq.br/) 

4.3 O candidato selecionado ainda deverá apresentar desempenho acadêmico 
satisfatório, nos termos da Resolução Complementar nº 03/2012 do Conselho 
Universitário da UFMG, de 27 de novembro de 2012. 

5. A bolsa mensal para 20 horas semanais tem o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
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6. A validade do exame será de 07 (de sete meses) a contar da data de início das atividades 
(Agosto/2017). 

7. 12.3 Participar das atividades do XX Encontro de Extensão, apresentando trabalho 

como autor ou coautor em 2017.  

8. 12.4 Participar da XVI Jornada de Extensão da UFMG/2017. 

9. A lista dos candidatos classificados será divulgada no mural do CENEX e enviada para o e-mail 
fornecido no currículo. 

 
 

10. Atribuições: 
 

8.1 Desenvolver várias atividades de jornalismo, dentre as quais: 
 
A. Redação de notícias para plataformas online; 
 
B. Gestão de redes sociais; 
 
C. Entrevistas; 
 
D. Atendimento à imprensa; 
 
E. Atualização de sites; 
 
F. Sugestão e levantamento de pautas; 
 
G. Clipping; 
 
H. Redação de notícias de divulgação científica; 
 
I. Redação de textos institucionais; 
 
J. Fotografia; 
 
K. Cobertura de eventos; 
 
L. Auxiliar na produção e edição de vídeos (institucionais, vídeo aulas, 
entrevistas) 
 
M. Mediação de demandas de design gráfico na produção de materiais 
institucionais 

 

9. Bolsas e prazos 



 

 

9.2 Valor mensal da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sem vínculos empregatícios e 

sem auxílio transporte. 

9.3 A duração de cada bolsa contratada é de, no mínimo, seis meses. 

9.4 O prazo de concessão é prorrogável, por igual período, mediante avaliação prévia, pelo 

Cenex/EEFFTO, de relatório de atividades. 

9.5 Currículos enviados terão validade de até seis meses e poderão ser convocados em caso de 

abertura de vagas.  

10. Inscrições 

Para se inscrever, o candidato deve atender aos seguintes requisitos: 

10.1 Poderão se inscrever alunos de graduação (matriculados a partir do 2º período do curso 

de Comunicação Social) da UFMG. 

10.2 Comprometer-se a dedicar vinte horas semanais às atividades do Programa. 

10.3 Não é permitido o acúmulo de bolsas. 

10.4 O candidato deve enviar currículo para o e-mail comunicaeeffto@gmail.com até o dia 09 

de agosto de 2017. 

11. Seleção 

11.1 O exame de seleção compreenderá: 

a) Análise curricular 

b) Prova prática 

c) Entrevista 

11.2 A divulgação dos candidatos selecionados acontecerá por contato telefônico e/ou e-mail. 

11.3 A prova prática e entrevistas serão agendadas com os candidatos selecionados, em data a 

ser definida pela Assessoria.  

 

 

Belo Horizonte, 28 de Julho de 2017. 
 

 
 
 
 

Prof. Dr. Franco Noce 
 Coordenador do Projeto II: Assessoria de Comunicação da EEFFTO 
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