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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

  

EDITAL NO 032/2021 DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA 

O PROJETO “Inclusão na escola regular de tempo integral: principais desafios para o 

cotidiano escolar e para a formação docente” 

 

 

 O Diretor do Centro Pedagógico, Professor Marcos Elias Sala, faz saber que, no período de 

25/08/2021 a 31/08/2021, estarão abertas as inscrições de candidatos para o exame de seleção para 1 

(UMA) vaga de bolsa de iniciação científica (20 horas semanais), com atuação no Centro 

Pedagógico/EBAP/UFMG, na Pesquisa “Inclusão na escola regular de tempo integral: principais 

desafios para o cotidiano escolar e para a formação docente”. 

1. Requisitos do candidato: 

1.1  Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados nos cursos de licenciatura e/ou 

bacharelado na UFMG, a partir do 3º ao penúltimo período.  

 

2. Atribuições  

2.1 O/A bolsista exercerá atividades de pesquisa no Centro Pedagógico da UFMG. 

2.2 O/A bolsista deverá ter disponibilidade de 20 horas semanais para o desenvolvimento das 

atividades da pesquisa, acordados com a coordenadora da pesquisa. Durante o período da bolsa, são 

atribuições do(a) bolsista: levantamento bibliográfico pertinente ao tema de pesquisa; leitura e 

fichamento de fontes de pesquisa; participação em reuniões de pesquisa; elaboração de material 

pedagógico; realização e transcrição de entrevistas e grupos focais; análise de documentos; 

participação em eventos para divulgação da pesquisa; produção de relatórios e artigos científicos.  

 

3. Documentos para inscrição: 

3.1 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) Comprovante de matrícula; 

d) Histórico Escolar; 

e) Curriculum Vitae (preferencialmente Currículo Lattes). 
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 4. Inscrições: 

As inscrições serão efetuadas do dia 25/08/2021 até as 23h55min. do dia 31/08/2021, por meio do 

envio da documentação completa para o endereço eletrônico nepedcpufmg@gmail.com. O assunto 

do e-mail deve conter as seguintes informações: INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO 

DO EDITAL 032/2021. 

No corpo do e-mail deve conter o nome completo do candidato e número de matrícula.  

Toda a documentação deverá ser anexada ao e-mail.  

 A coordenadora da pesquisa não se responsabiliza por inscrições indeferidas, por qualquer problema 

com o serviço de e-mail, por e-mails postados após o fim do horário de recebimento da inscrição, por 

e-mails postados com informações e/ou documentação incompletas ou diferentes das solicitadas pelo 

edital. 

 

Após a finalização do período das inscrições, os candidatos cujas inscrições foram deferidas 

receberão, por e-mail, o link e o horário para acessar à sala.  

 

 5. Seleção: 

5.1 O exame de seleção compreenderá:  

a)   Análise do Histórico Escolar e do Curriculum Vitae. 

 Entrevista on-line a ser realizada por meio de plataforma digital. Etapa de caráter classificatório e 

eliminatório, em que se avaliará a disponibilidade e o perfil dos candidatos para a realização das 

atividades propostas.  

  

 6. Serão considerados/as aprovados/as os/as candidatos/as que obtiverem pontuação média 

mínima de 70 (setenta) pontos na escala de 0 (zero) a 100 (cem). Os/as candidatos/as serão 

classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas. 

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

da seleção, com possibilidade de prorrogação. 

 8. Ao bolsista selecionado será creditada, pelo CP, durante o tempo em que estiver na pesquisa 

(prazo máximo de 4 meses), uma bolsa mensal, sem vínculo empregatício, no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). 
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 9. A bolsa terá vigência de 04/09/2021 a 31/12/2021. 

 

 10. Os dias e horários do processo de seleção estão assim estabelecidos: 

a. Dia 01/09/2021, às 14h, entrevistas, por meio da Plataforma Meet. 

b. Dia 02/09/2021, às 17h, divulgação dos resultados no site: www.cp.ufmg.br. 

c. Dia 03/09/2021, reunião inicial para assinatura do Termo de Compromisso, por meio 

de plataforma virtual. 

 

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

Professor Marcos Elias Sala 

Diretor - Centro Pedagógico 

Escola de Educação Básica e Profissional 

Universidade Federal de Minas Gerais 
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