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EDITAL CEDECOM/UFMG Nº 04/2018 - SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 

A diretora do Cedecom, Centro de Comunicação da UFMG, professora Maria Ceres Pimenta Spínola Castro, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº 

11.788/2008, pela Orientação Normativa nº 04 de 4/7/2014 e pelo Regimento Geral da UFMG, faz saber que o Programa de Extensão CONEXÕES: Comunicação 
institucional no cenário contemporâneo abre processo de inscrição para seleção de bolsistas de extensão e para compor banco de reserva de candidatos 

classificados, conforme informações abaixo e quadro do anexo I: 

 
Jornada: 4 horas/dia a serem cumpridas no turno da manhã. 

Período de vigência das bolsas: 8 meses (de 01/07/2018 a 28/02/2019). 

Número de bolsas: 1 (uma) bolsa PBEXT: para alunos de graduação da UFMG. 

Valor mensal das bolsas PBEXT: R$ 400,00 (quatrocentos reais), sem vínculos empregatícios e sem vale transporte. 

 
Documentos para inscrição: 

• Cópia do Histórico Escolar atualizado da graduação; 

• Currículo com endereço, telefone e e-mail; 

• Carta explicando o interesse em compor como bolsista a equipe do Cedecom e explicitando os motivos de escolha do núcleo em questão. Esta carta será 
considerada a prova escrita; 

• Ficha de cadastro preenchida (Anexo II). Atenção: esta ficha pode ser solicitada através do e-mail: estagioscedecom@gmail.com. 

 
Período de inscrição: de 19/06/2018 a 26/06/2018 até as 17h. As inscrições que chegarem após as 17h serão desconsideradas. 

 
Forma de entrega dos documentos para inscrição:  

• Enviar os documentos para o e-mail: estagioscedecom@gmail.com  

Com o assunto: “Seleção de bolsistas – Edital Cedecom nº 04/2018”; 

• Só serão aceitas as inscrições completas (com todos os documentos exigidos).   

 
Processo de Seleção: 

• 1ª etapa - eliminatória: análise dos documentos. O candidato com documentação incompleta será automaticamente eliminado do processo de seleção; 

• 2ª etapa - classificatória: entrevista com o(s) coordenador(es) do(s) Núcleo(s) de preferência do candidato. As entrevistas abrangerão os temas listados no 

Anexo I. 

 
Data das entrevistas: até 28/06/2018. O dia e o horário serão confirmados por e-mail ou telefone. 

Local das entrevistas: Na TV UFMG (no subsolo do prédio da Reitoria). 

Resultado da seleção: até 29/06/2018 (será enviado por e-mail). 
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Atribuições/obrigações do(s) candidato(s) aprovado(s): 

• O aluno selecionado deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFMG e não poderá estar recebendo outro tipo de bolsa paga por 

programas oficiais; 

• Deverá possuir conta corrente ativa no Banco do Brasil da qual seja o único titular (não pode ser poupança, nem conta conjunta); 

• Providenciar o cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes (lattes.cnpq.br); 

• Preencher corretamente o seu cadastro no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão (www.ufmg.br/proex) e aguardar sua vinculação no Sistema pelo 

orientador; 

• Retornar ao Sistema de Fomento, após o orientador vinculá-lo à bolsa no sistema, para preencher o número de seu RG, o endereço eletrônico de seu 

currículo Lattes e o número de sua conta corrente no Banco do Brasil, para o recebimento da bolsa a ser creditada. A não inserção dos dados bancários 

pelo bolsista no Sistema de Fomento até o dia 15 (dez) do mês do início de suas atividades, acarretará na não efetivação do seu cadastro e no 

consequente não pagamento da bolsa; 

• Concordar com o Termo de Compromisso do Discente Bolsista, disponibilizado no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão, o qual estipula as 

obrigações em 2018; 

• Preencher o formulário de avaliação no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão, por ocasião do final de sua participação no Programa/Projeto, em até 

30 dias após seu desligamento do Programa/Projeto; 

• Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, 20 (vinte) horas semanais ao Programa/Projeto, cumprindo as atividades estabelecidas no plano 

de atividades; 

• Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, nos termos da Resolução Complementar nº 03/2012 do Conselho Universitário da UFMG, de 27/11/2012; 

• Participar das atividades do XXI Encontro de Extensão, apresentando trabalho como autor ou coautor em 2018. 

 
São motivos de cancelamento da(s) bolsa(s) ou da substituição de bolsista(s): 

• A conclusão do curso de graduação; 

• O desempenho acadêmico insuficiente; 

• O trancamento de matrícula; 

• A desistência da bolsa ou do curso; 

• O abandono do curso; 

• Prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos termos da Resolução Complementar nº 03/2012 do Conselho Universitário da UFMG, 

de 27/11/2012; 

• O não cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho do bolsista, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

 

Belo Horizonte, 19 de junho de 2018          Professora Maria Ceres Pimenta Spínola Castro 

              Diretora do Cedecom 
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ANEXO I 

 

Atividade Local de execução Perfil do candidato 
Tarefas a serem realizadas 

pelos bolsistas sob supervisão 
Temas a serem 

abordados na entrevista 

Produção de 

conteúdo 

informativo 

TV UFMG - Produção e 

Reportagem 

Aluno da UFMG cursando 

preferencialmente Comunicação Social 

(Jornalismo ou Publicidade e 

Propaganda) ou Letras, a partir do 3º 

período. Turno da manhã (das 8h às 

12h), ser pontual e assíduo. 

Atuação na rotina de produção audiovisual; 

Gravação de reportagens; 

Atuação na rotina de captação, montagem e 

finalização de programas audiovisuais; 

Produção de conteúdo para as redes sociais da TV 

UFMG. 

Audiovisual nos modelos 

transmissivo e colaborativo.  
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ANEXO II 

FICHA DE CADASTRO BOLSISTAS CEDECOM – 2018 

Data de preenchimento deste cadastro: ___ /___ /_____ 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo: 

Telefone fixo: (___) ______-______ Celular: (___) ______-______ 

Nome e telefones (fixo e celular) de pessoa que podemos contatar em caso de emergência: 

 

Endereço completo:              

Bairro:  Cidade:  CEP: 

E-mail:  

Data de nascimento: __ /__ /___ Estado civil:  CPF: 

RG:  Data de emissão do RG: __ /__ /__ Órgão expedidor:  

Tem deficiência? 

(    ) Sim   (   ) Não 

Se SIM, qual tipo de deficiência? Necessita de algum tipo de apoio ou condição adaptada 

de estrutura? Qual? 

 

DADOS INSTITUCIONAIS 

Instituição de ensino: UFMG  Unidade:  

Curso: Habilitação: Data da 1ª matrícula: 

Turno de estudo:  Período atual no curso: Número de matrícula: 

É aluno cotista da UFMG? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Se SIM, qual tipo de cota? É aluno da UFMG atendido pela FUMP? 

(   ) Não   (   ) I    (   ) II    (   ) III    (   ) IV 

Tem currículo Lattes?  (   ) Sim  (   ) Não               Informe o endereço: 

DADOS BANCÁRIOS 

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL Agência:  Conta corrente: 

 


