
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Pró-Reitoria de Extensão – Diretoria de Divulgação Científica 

 EDITAL DE SELEÇÃO N.º 001/2016 

 

A Diretoria de Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais 

torna público que, no período de 11 de fevereiro a 11 de março de 2015 será realizado o processo de 

seleção de bolsistas do PBEXT-2016/PROEX para atuação NA DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA DA PROEX/UFMG a partir do mês de março de 2016. 

 

1) Dos requisitos básicos para participar da seleção:  

 Ser aluno de graduação regularmente matriculado na UFMG; 

 Ter disponibilidade para cumprir 20 horas semanais no turno da manhã (8h às 12h) ou no turno da 

tarde (13h às 17h); 

 Não estar recebendo outro tipo de bolsa acadêmica e/ou financiada por instituição ligada à UFMG; 

 Características desejáveis: facilidade em trabalhar com público em geral (crianças, jovens e adultos), 

responsabilidade, compromisso e comprometimento com o serviço executado e com o setor, 

interesse na divulgação científica e capacidade de participação em trabalhos em equipe. 

 

2) Sobre a Diretoria de Divulgação Científica: 

A Diretoria de Divulgação Científica desenvolve projetos que buscam aproximar a universidade e a ciência 

da sociedade. Entre nossos projetos estão: 

 A UFMG Jovem e Feira de Ciências do Norte de Minas: duas feiras de ciências para a Educação 

Básica de Minas Gerais que buscam a formação de novos cientistas e o protagonismo juvenil em 

Ciência e Tecnologia; 

 O Projeto Barômetro: um programa de rádio gravado ao vivo onde se debatem temas científicos com 

um representante da ciência e um da sociedade civil e com a participação do público e de uma 

atração musical convidada; 

 Cursos, seminários, jornadas e exposições durante todo o ano. 

 

3) Das informações sobre a Bolsa PBEXT: 

Local: Diretoria de Divulgação Científica – Biblioteca Central – 4º andar 

Número de vagas: 01  

Valor da bolsa: R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) 

Prazo de vigência da bolsa: 01/03/2016 até 28/02/2017 

 

 

 



4)   Do processo seletivo: 

O Processo seletivo será realizado no período de 11 de fevereiro a 11 de março de 2016, conforme 

descrição a seguir: 

 Inscrições: 11 de fevereiro de 2016 a 09 de março de 2016; 

Enviar currículo com foto para o email: ddc-secretaria@proex.ufmg.br, ou entregar pessoalmente no 

Prédio da Biblioteca Central da UFMG – 4º andar – Sala 413 – Diretoria de Divulgação Científica 

(DDC). Horários: 9h às 11h e 14h às 16h. Telefone: (31) 3409-4428; 

 Entrevista: 11 de março de 2016 às 10 horas. Local: Diretoria de Divulgação Científica – Biblioteca 

Central – 4º andar – Sala 413. 

 Resultado: 11 de março a partir das 16 horas. 

 

5)   Das disposições gerais: 

No ato da convocação e assinatura do “Termo de Compromisso” os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade e CPF; 

b) Comprovante e proposta de matrícula para o 1º semestre de 2016; 

c) Currículo na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/); 

d) Preencher corretamente seu cadastro no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão e informar o 

número da conta corrente no Banco do Brasil para recebimento do valor da bolsa a ser creditado. A 

não inserção dos dados bancários por parte do bolsista acarretará a não efetivação do seu cadastro e, 

consequentemente, o não pagamento da bolsa. Ressalta-se que não será efetuado pagamento em conta 

poupança ou conjunta. A PROEX não efetua pagamento retroativo. 

 

Maiores Informações: Diretoria de Divulgação Científica 

Tel. (31) 3409-4427/4428 | email: ddc-secretaria@proex.ufmg.br 

 

 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2016. 
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