
 
 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Projeto de Ensino Médio de Jovens e Adultos 

Colégio Técnico da UFMG 

 

 

EDITAL  07/ 2017 

 

 
 A Vice-Diretora do Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Profa. Dra. Kátia Pedroso Silveira, no uso de suas atribuições conferidas pela portaria de 

delegação de poderes número 6.669, de 03 de outubro de 2016, faz saber que no período de 

22 de Dezembro de 2017 a 05 de Fevereiro de 2018, a Secretaria do PEMJA (sala 324, 

prédio do Coltec) estará recebendo inscrições de candidatos (as) no processo de SELEÇÃO 

DE MONITORIA para atuarem no PROJETO DE ENSINO MÉDIO DE JOVENS E 
ADULTOS (PEMJA), no ano de 2018, conforme abaixo discriminado:  

 

 

1 - Das Vagas por Área 

 

1.1 - SÓCIO-QUÍMICO-BIOLÓGICA 
 

- 01 Vaga (noturna); 
     

1.2 - EXPRESSÃO CULTURAL 
 

- 01 Vaga (noturna), para alunos (as) de Letras, habilitação em Português; 

- 01 Vaga (noturna), para alunos(as) de Letras, habilitação em Espanhol; 

 

1.3 - LÓGICO-MATEMÁTICA 
 

- 01 Vaga (noturna); 
 

1.4 - SÓCIO-HISTÓRIA 
 

- 01 Vaga (noturna); 

 

1.5 - PSICOPEDAGOGIA 
 

- 01 Vaga (noturna); 

 

1.6 - SECRETARIA 
 

- 01 Vaga (noturna). 

 
2 - No ato da inscrição os (as) candidatos (as) deverão apresentar os seguintes documentos: 

  a) Currículum Vitae; 
  b) Comprovante de matrícula na UFMG; 
  c) Histórico Escolar. 



  

 3 - Poderão inscrever-se alunos (as) regularmente matriculados (as) nos seguintes cursos: 
 
3.1 – Área Sócio Químico Biológica: cursos de graduação em Biologia, Química ou cursos 

afins; 
  

3.2 – Área da Expressão Cultural: curso de graduação em Letras, habilitação Português, 
graduação em Letras, habilitação Espanhol; 
 

3.3 – Área de Lógico Matemática: cursos de graduação em Matemática, Física ou cursos 
afins; 

 

3.4 – Área de Sócio História: cursos de graduação em História, Geografia, Filosofia ou 
Sociologia; 

 
3.5 – Área de Psicopedagogia: cursos de Psicologia ou Pedagogia; 

 

3.6 – Secretaria: cursos de graduação em Administração, Biblioteconomia, Engenharia ou 
cursos afins. 

 
4- Para a inscrição, os candidatos terão que apresentar por escrito uma proposta de trabalho 

para a sua área. 
 

5 - O processo de seleção compreenderá: 

a) Análise do Currículum Vitae e do histórico; 
b) Carta de Intenção; 

c) Entrevista em dia e horário ainda a serem definidos. 
   
  

6 – Os (As) bolsistas selecionados (as) receberão, durante o tempo em que estiverem no 
projeto, bolsa mensal sem vínculo empregatício. 

 

7 - Para admissão no Projeto, os (as) bolsistas não poderão estar recebendo outro tipo de 
bolsa acadêmica.  

 
8 – O bolsista selecionado deverá ter conta no Banco do Brasil sendo único titular. 

  

9 - Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, favor entrar em contato pelo telefone 3409-4972 
(15:00 às 20:00) ou pelo email: ufmg.coltec.pemja@gmail.com.  

 
 
 

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2017. 
                                                                                   

 
 

Profa. Dra. Kátia Pedroso Silveira  

Vice-Diretora do Colégio Técnico da UFMG 

mailto:ufmg.coltec.pemja@gmail.com

