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EDITAL-CEDECOM/UFMG Nº 008/2017 - SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 

O diretor do CEDECOM – Centro de Comunicação da UFMG, Jornalista Marcílio José Sabino Lana, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº 

11.788/2008, a Orientação Normativa nº 04 de 4/7/2014 e o 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 - em horário a combinar 

Período de vigência das bolsas: 02 meses (de 02/01/2017 a 28/02/2018) 

Número de bolsas: 02 (duas) bolsas PBEXT: para alunos do curso de graduação em Comunicação Social da UFMG (vide Anexo I) 

• 1 bolsa no Núcleo de Produção da rádio UFMG Educativa 

• 1 bolsa no Núcleo de Jornalismo da rádio UFMG Educativa 

Valor mensal das bolsas:  

• R$ 400,00 (quatrocentos reais), sem vínculos empregatícios e sem vale transporte. 

Documentos para inscrição:  

• Cópia do Histórico Escolar atualizado; 

• Currículo com endereço e contatos (telefone e e-mail); 

• Carta endereçada ao coordenador da área explicando o interesse em participar do programa atuando no Núcleo de sua preferência (o candidato terá que 

escolher em qual Núcleo do Cedecom deseja atuar). Esta carta será considerada a prova escrita. 
 

Período de inscrição: de 13/12/17 a 05/01/18, 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 008/17 Núcleo de ...........(indicar o Núcleo de interesse do candidato)”  

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

 
Processo de Seleção: 

• 1ª etapa - eliminatória: análise pelo coordenador do histórico escolar, do currículo e da prova escrita; 

• 2ª etapa – classificatória: entrevista com o coordenador do Núcleo, que abrangerá temas relacionados às atividades a serem exercidas no Cedecom. 
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Data das entrevistas: nos dias 8 e 9 de janeiro de 2018. O horário será confirmado por e-mail. 

 

Local das entrevistas: No Cedecom (Prédio da Biblioteca Central, entrada lateral – pelo estacionamento). 

 

Resultado da seleção: nos dias 9 e 10 de janeiro de 2018 (será enviado por e-mail) 
 

 

* Programa acessível em: “Sistema de Informação da Extensão” na página do Minha UFMG https://sistemas.ufmg.br/siex/Principal.do em “pesquisar ações de extensão” inserir o nome do programa. 

 
Atribuições/obrigações do(s) candidato(s) aprovado(s) 

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

programas oficiais; 

• Deverá providenciar a abertura de conta corrente (não pode ser poupança, nem conjunta) no Banco do Brasil, através da qual será efetuado o pagamento 

mensal da bolsa Proex; 

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

• Preencher corretamente o seu cadastro no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão (site: 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 informar 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 10 (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 2017. 

• Preencher o formulário de avaliação no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão, por ocasião do final de sua participação no programa ou em data 

definida pelo orientador. 

• Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, 20 (vinte) horas semanais ao programa, 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 XX Encontro de Extensão, apresentando trabalho como autor ou coautor; 

• Participar da Jornada de Extensão da UFMG; 

• Preencher no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão o formulário de avaliação em até 30 dias após o seu desligamento da bolsa. 
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Cancelamento e substituição 
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, 13 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Jorn. Marcílio José Sabino Lana 

Diretor 
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ANEXO I 

 

Perfil do candidato 
Atividades a serem realizadas pelos bolsistas 

sob supervisão 
Temas a serem abordados na 

entrevista 

Aluno da UFMG cursando Comunicação Social, a 

partir do 3º período;  

Ter flexibilidade para trocar de horários, ser pontual 

e assíduo; 

Ter interesse por questões da atualidade e aptidão 

para trabalho em equipe. 

Elaboração de notas para rádio; 

Produção de entrevistas; 

Produção de pautas; 

Cobertura de eventos como coletivas, audiências, eventos 

acadêmicos; 

Redação, produção e locução de reportagens em diversas 

editorias (cidades, educação, ciência e tecnologia, política, 

economia, direitos humanos); 

Ronda e escuta de rádio; 

Reportagens especiais; 

Produção para redes sociais (facebook, twitter etc.); 

Ancoragem de programas. 

Atualidades, jornalismo e redes sociais. 

 


