
EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

 

EDITAL NO02/2018 DE SELEÇÃO DA PRAE 

 

 A Pró- Reitoria de Assuntos Estudantis, faz saber que, no período de 25/06/18 a 02/07/18, de 09h às 
16h, a Secretaria da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis receberá as inscrições de candidatos para o exame 
de seleção do Programa de Bolsas PRAE Viver UFMG. Serão ofertadas 03 (três) vagas de bolsas com carga 
horária de 12 horas semanais, no valor de R$ 400,00 cada bolsa. Poderão concorrer: 

 

1. Estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFMG poderão concorrer às bolsas 
vinculadas aos seguintes projetos:  

1.1 Centro de Convivência Negra (2 bolsas) ; 

O Centro de Convivência Negra (CCN) é um espaço criado na FAFICH, para atender a comunidade interna 
e externa da UFMG, com intuito de oferecer suporte para que pessoas e grupos tenham acesso ao debate 
político sobre estratégias de permanência da população negra (brasileiros e estrangeiros) na universidade, 
bem como aos estudos relacionados às relações étnico-raciais, à História da África, cultura Afro-brasileira e 
diáspora africana, através da promoção de palestras, cursos, oficinas, seminários, celebrações e outros. 

 
 
1.2 Projeto de Acolhimento Tenda Viver UFMG (1 bolsa). 

O projeto de acolhimento Tenda Viver UFMG, criado em março de 2017, tem como principal objetivo 
contribuir para que a chegada e a permanência dos(as) estudantes na cidade universitária seja uma 
experiência positiva, acolhedora e humanizada. Para contribuir com esse propósito, o projeto realiza 
atividades de acolhimento e orientação acadêmica, logística e burocrática dos(as) estudantes no espaço de 
convivência estruturado na praça de serviços da UFMG. 

 

2. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade, CPF e Certidão Social (se houver), 
b) Informar matrícula UFMG, telefone e e-mail, 
c) Informar a qual projeto está concorrendo, 
d) Histórico Escolar,  
e) Curriculum Vitae; 
f) Carta de Intenção  

 

5. O exame de pré-seleção compreenderá a análise do curriculum vitae, histórico escolar e carta de intenção. 
Os resultados para convocação para entrevista serão divulgados no dia 03/07/2018 na página da PRAE. As 
entrevistas serão realizadas presencialmente no dia 04 de julho (horário a ser definido e comunicado 
posteriormente) na sede da PRAE, com os (as) candidatos (as) aprovados (as) na primeira fase de seleção. 

6. Os (as) candidatos(as) serão classificados(as) na ordem decrescente de suas médias apuradas. 

7. O edital terá validade de até 6 (seis) meses, contados a partir da data da divulgação do resultado da 
seleção. 

8. Caberá recurso do edital, desde que devidamente fundamentado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
iniciado no primeiro dia útil subsequente ao dia da publicação do resultado de seleção. 

9. Ao (à) bolsista selecionado será creditado (a), pela PRAE, durante o tempo em que estiver no projeto 
designado, uma bolsa mensal, sem vínculo empregatício. 



10. As bolsas terão vigência de julho a dezembro de 2018, podendo ser renovadas. 

11. O (A) estudante bolsista não poderá receber outras bolsas acadêmicas, exceto aquelas vinculadas à 
assistência estudantil, concedidas pela FUMP.  

 

 

Belo Horizonte, 25 de junho de 2018. 

 
 
 
 

 
_____________________________________ 
Coordenador(a)/Chefe do Órgão Acadêmico 

(carimbo e assinatura) 
 

 
 
 
 
 

 


