
 

Edital 001/2022 

 

O coordenador do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas – GEFuT - UFMG, Prof. Dr. Silvio Ricardo 

da Silva, faz saber que no período de 04 à 16 de fevereiro de 2022, estarão abertas as inscrições de candidatos 

para vaga de um (01) bolsista do PBEXT- 2022/PROEX e um (01) bolsista voluntário para atuação no projeto 

Óbvio Ululante da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional em parceria com a Rádio 

UFMG Educativa. 

1. Dos candidatos 

1.1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação em “Educação Física”, 

“Jornalismo”, “Publicidade e Propaganda” e “Relações Públicas” da Universidade Federal de Minas Gerais 

– UFMG, cursando do segundo ao penúltimo período de um dos cursos no primeiro semestre letivo de 2022. 

 

2. Das inscrições  

2.1. As inscrições deverão ser feitas via online, para o e-mail: gefutufmg@gmail.com até o dia 16/02/2022, 

até às 23h59. O coordenador do projeto não se responsabiliza por inscrições indeferidas por falhas na internet 

ou por e-mails postados após o prazo.  

2.2. No assunto do e-mail, o candidato deverá escrever “EDITAL SELEÇÃO ÓBVIO ULULANTE”.  

2.3. As inscrições devem ser efetuadas mediante envio dos seguintes documentos: 

 a) Curriculum Vitae completo (contemplando dados pessoais, telefone(s) de contato(s) e e-mail atualizado, 

experiências, outros tipos de atuação profissional);  

b) Carta de intenção de participação no projeto digitada em arquivo Word, com no máximo 3000 caracteres 

incluindo espaços (breve apresentação do candidato; justificativa pelo interesse em ser bolsista deste Projeto; 

expectativas sobre o trabalho que irá desenvolver);.  

c) Histórico Escolar: isto é, histórico emitido pela Seção de Ensino do curso de graduação. O Histórico 

Acadêmico pode ser substituído por dois documentos: “Extrato de Integralização Curricular” e “Consulta a 

informações de atividades cursadas e em curso”. 

d) Comprovante de matrícula 2022/1, emitido pela Seção de Ensino do seu curso ou documento equivalente;  

e) O último RSG registrado; 

f) Cópia da Carteira de Identidade;  

g) Cópia do CPF; 

 



 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

3.1. A seleção compreenderá:  

a) Análise da Carta de Intenções;  

b) Entrevista.  

3.2. A entrevista será realizada por videoconferência na plataforma GoogleMeet, no dia 18/02/2022, a partir 

de 14h30. Cada candidato receberá um e-mail na manhã do dia 18/02/2022 até as 12h, com orientações sobre 

a entrevista: horário e com o link de acesso. 

 

4. DA APROVAÇÃO  

O candidato será classificado na ordem decrescente de suas médias apuradas, sendo considerado aprovado 

se obtiver pontuação média mínima de 70 (setenta) pontos na escala de 0 (zero) a 100 (cem). O primeiro 

colocado será indicado como bolsista PBEXT. O segundo classificado será convidado a vaga de bolsista 

voluntário sem prejuízo de perda da vaga de bolsista PBEXT em eventual necessidade de troca de bolsista. 

 

 5. DAS RESPONSABILIDADES  

O candidato selecionado como Bolsista PBEXT, deverá dedicar, sem prejuízo de outras atividades 

curriculares, 20 (vinte) horas semanais ao projeto, cumprindo as atividades estabelecidas no plano de 

atividades. 

O candidato que aprovado desejar a vaga de bolsista voluntário, deverá dedicar, sem prejuízo de outras 

atividades curriculares, 8 (oito) horas semanais ao projeto, cumprindo as atividades estabelecidas no plano 

de atividades. 

 

6. DO RESULTADO  

6.1. O resultado final do processo seletivo será publicado enviado por e-mail para os candidatos e publicado 

no site da EEFFTO até às 17h, do dia 21/02/2022.  

6.2. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas deste processo seletivo serão convocados para o 

cadastramento no Sistema de Fomento de bolsas da PROEX/UFMG,a partir do mês de março de 2022. O 

não comparecimento implica desistência da vaga e a convocação imediata do próximo candidato, na ordem 

de classificação. 

 

Belo Horizonte, 01/02/2022 

 

 

 

Professor Dr. Silvio Ricardo da Silva   

Coordenador  

Projeto Óbvio Ululante 


