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EDITAL BOLSITAS PBEXT 
 
O coordenador do Programa Escola de Dança e Ritmo Sarandeiros, Prof. Dr. Gustavo Pereira Côrtes, faz saber que, no 
período de 23 de fevereiro à 09 de março de 2018, o CENEX-EEFFTO estará recebendo inscrições de candidatos para 
exame de seleção de 10 vagas para bolsistas de extensão nos Projetos da Escola de Dança e Ritmo Sarandeiros a 
saber: Grupo Sarandoso (1 vaga), Grupo Sarandeiros Coordenação Musical (1 vaga), Grupo Sarandeiros Oficinas 
de Percussão (1 vaga), Grupo Sarandeiros Cenografia e Adereços (2 vagas), Grupo Sarandeiros COLTEC (2 
vagas), Grupo Sarandeiros Projeto Mundo na UFMG em parceria com a DRI  (1 vaga), Projeto Ritmos na 
EEFFTO (1 vaga), Grupo Sarandeiros coordenação de Mídia (1 vaga). Os candidatos poderão inscrever-se no 
CENEX-EEFFTO das 9:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas. 
 

1. Poderão inscrever-se alunos matriculados regularmente em quaisquer cursos da UFMG, desde que não recebam 
nenhuma outra bolsa da universidade. PRÉ-REQUISITO: Ter atuado por no mínimo 8 meses como voluntário do 
Projeto Escola de Dança e Ritmo Sarandeiros e ter participado do Grupo Sarandeiros pelo mesmo período. 
 

2. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar cópias dos seguintes documentos: 
a. Carteira de Identidade; 
b. Histórico Escolar do curso realizado na UFMG; 
c. Curriculum Vitae (preferencialmente no modelo lattes), com a comprovação de atuação como voluntário no Grupo 

Sarandeiros. 
 

3. São pré-requisitos para participar como bolsista do Projeto  
a. Disponibilidade de 10 horas semanais para as atividades específicas do projeto escolhido para a atuação dentro do 

programa. 
b. Disponibilidade em participar dos ensaios do Grupo Sarandeiros, 10 horas semanas nos seguintes horários: segundas 

e sextas, das 19H às 22H e aos sábados das 13H às 17H. 
c. Disponibilidade para participar das apresentações esporádicas e viagens do Grupo Sarandeiros 

 
4. O exame de seleção compreenderá 2 etapas, sendo  atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (pontos). O Resultado Final será 

aferido pela média aritmética das duas etapas.  
a. Primeira Etapa: Análise do histórico escolar e do Curriculum Vitae; 
b. Segunda Etapa: Entrevista; 

 
5. A entrevista será realizada aplicada no dia 12 (nove) de março das 11h às 12h30min, na sala de reuniões 

EEFFTO/UFMG. 
6. A lista dos alunos classificados será divulgada na sala de dança no dia 12 de março de 2018, a partir das 16h00 horas  
7. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média mínima de 70% (setenta por cento).  
8. Os bolsistas selecionados farão jus, durante 12 meses, a uma bolsa mensal novalor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). 
9. Os bolsistas selecionados deverá iniciar sua participação nas atividades imediatamente após sua aprovação no processo 

seletivo. 
10. O não cumprimento satisfatório das obrigações implicará no desligamento do bolsista; 
11. Para a admissão no PBEXT, o estudante deverá não receber nenhum outro tipo de bolsa acadêmica e não possuir 

vínculo empregatício. 
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Prof. Gustavo Côrtes 
Coordenador do Programa Escola de Dança e Ritmo Sarandeiros 


