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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSA DE PESQUISA 

 

A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FEPE, com base na Resolução Nº 

01/2020, de 05 de março de 2020 que disciplina critérios para a concessão de Bolsas no 

âmbito dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento institucional científico, 

cultural e tecnológico, torna público a abertura de Processo Seletivo Simplificado para a 

seleção de candidato para 01 vaga imediata de bolsa de pesquisa (20 horas semanais), para 

atuação e atendimento do projeto "Esporte Paralímpico de Alto Rendimento: Formação de 

Recursos Humanos e Desenvolvimento de Pesquisa", que será desenvolvido no Centro de 

Treinamento Esportivo - CTE localizado na Av. Alfredo Camarate, nº 617 - São Luiz, Belo 

Horizonte / MG. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES  

1.1. Para se inscrever o interessado deverá enviar, no período de 01/04/2022 até as 18 horas 

de 06/04/2022, para o e-mail (esporteparalimpicoufmg@gmail.com):  

i) uma cópia de seu comprovante de matrícula regular  

ii) currículo vitae;  

 

2. DAS VAGAS  

 

2.1. Será selecionado um Bolsista da Educação Física (Bacharelado). 

  

3. DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS  

 

3.1. Os requisitos para a realização do estágio:  

3.1.1. Ser aluno de Graduação do Curso de Bacharelado em Educação Física da UFMG;  

3.2. Atribuições do Bolsista: Participar dos treinamentos, aplicar questionários e avaliações 

físicas, e colaborar em palestras e clínicas para os atletas e comissões técnicas, auxiliar na 

organização do material de treinamento e auxiliar nas tarefas administrativas;  

3.3. Carga Horária: A carga horária do bolsista será de 4 (quatro) horas diárias (entre 08h00 

às 15h00 a ser decidido pela equipe técnica), perfazendo um total de 20 (vinte) horas semanais 

– PERÍODO DIURNO;  

3.5. O projeto concederá ao BOLSISTA, mensalmente, uma bolsa no valor de R$ 485,00 

(quatrocentos reais), paga pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FEPE.  

 

4. DA SELEÇÃO  

 

4.1. A seleção será realizada em duas etapas:  

1ª etapa: Avaliação do Currículo (Nota de 0 a 50);  

2ª etapa: Entrevista (Nota de 0 a 50) – A seleção de entrevista será realizada no dia 

08/04/2022 à partir das 09:00 de maneira PRESENCIAL (será enviado o horário via e-mail 
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aos candidatos inscritos) na sala 05 do CTE localizado na Av. Alfredo Camarate, nº 617 - São 

Luiz, Belo Horizonte / MG, nela será verificado a desenvoltura, presença, conhecimentos, 

experiências e interesse na área de esporte paralímpico;  

4.5. O resultado final será divulgado no dia 08/04/2022 no site https://www.fepe.com.br – 

Aba: Editais Vigentes (Acesso: Consultar Editais vigentes – Categorias: Todas as 

Categorias - Modalidade: Processo Seletivo Simplificado – Consultar)  

4.6. As atividades no projeto iniciarão no dia 14/04/2022, podendo estas datas sofrerem 

alterações a critério da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FEPE.  

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

5.1. Os casos omissos ou não previstos no presente Edital serão resolvidos e divulgados 

posteriormente;  

5.2 A qualquer tempo o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou 

em parte, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, ou interesse da Fundação de 

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FEPE, sem que isso implique direito ou indenização 

ou reclamação de qualquer natureza;  

5.3. Os interessados declaram que leram o edital e concordam integralmente com os seus 

termos;  

5.4. O prazo de validade do concurso será de 15 (quinze) meses, a partir da data de publicação 

do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Escola de Educação 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG;  

5.5. Todos os comunicados serão enviados aos inscritos pelo e-mail.  

5.6. Em caso de dúvidas referentes ao processo seletivo, favor ligar para (31) 3409-3324 ou 

(31) 9 7524-5845.  

 

 

Belo Horizonte, 01 de abril de 2022 

 

 

 

Professora Drª Andressa da Silva Mello 

Coordenadora de projeto 

 


