
  

 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO  

 

No período de 08/02/22 a 20/02/22, estarão abertas as inscrições para os estudantes regularmente matriculados nos 

cursos de graduação da UFMG, interessados em participar do processo seletivo para 2 bolsas de extensão.  

1. Informações sobre a Bolsa PBEXT: 

O valor da Bolsa é de R$ 400,00 por mês, para o cumprimento de carga horária de 20h semanais (em regime de 

trabalho remoto). O período de vigência da bolsa é de 03/2022 a 02/2023.  

 

2. Requisitos:   

- Ser estudante de graduação da UFMG;  

- Ter disponibilidade para a dedicação de 20h semanais;  

- Não ser contemplado com outra bolsa acadêmica;  

- Ter boa produção de texto;  

- Ter interesse em pesquisar e discutir sobre a temática Educação e Tecnologia;  

- Ter conhecimentos intermediários em informática; 

- Ser assistida(o) pela FUMP ou ter ingressado na UFMG pelo sistema de cotas.  

 

3. Inscrições: 

As inscrições serão realizadas do dia 08 de fevereiro a 20 de fevereiro de 2022, às 23h:59min. O candidato deverá 

enviar mensagem para o endereço eletrônico andreia.assis.ferreira@gmail.com, contendo os seguintes anexos: 

• Ficha de inscrição (anexo 1) preenchida. 

• Link do Currículo Lattes atualizado na ficha de inscrição. 

• Redação de 1 lauda tendo como tema “Meu interesse em atuar como bolsista no Projeto de Extensão Educação, 

Tecnologia e Sociedade, contendo a disponibilidade de atuação (Anexo 1).  

A redação deverá ser enviada junto com a ficha de inscrição. 

 

4. Seleção: 

A seleção constará de análise de currículo, redação e entrevista por meio de videoconferência. 

  



O processo seletivo será realizado em duas etapas:  

1ª Etapa: 1ª Etapa: análise do currículo, redação e da ficha de inscrição (Anexo 1). Os/as candidatos/as selecionados/as 

na 1ª etapa (até 10 candidatos) serão informados/as  via e-mail até o dia 22/02/2022. 

2ª Etapa (eliminatória): as(os) candidatas(os) aprovadas(os) na 1ª Etapa farão entrevista no dia 24/02 através de vídeo 

chamada pela plataforma Meet, o link será enviado por e-mail as (aos) candidatas(os) classificadas(os) para segunda 

etapa.   

O resultado final será divulgado por e-mail e publicado na página do Promestre / FAE / UFMG até o dia 03/03/22.  

  

5. Reserva de vagas 

Os/as candidatos/as classificados/as e não convocados/as irão integrar uma lista de excedentes e poderão ser 

chamados/as caso apareçam novas bolsas para o projeto. O resultado dessa seleção poderá ser utilizado para 

concessão de bolsas no âmbito do projeto, em outras fontes de recursos. 

  

Observação: É necessário que os/as candidatos/as classificados/as comprovem que são assistidos pela Fundação 

Universitária Mendes Pimentel, nos níveis I, II ou III ou que que ingressaram na UFMG pelo sistema de bônus ou 

cotas. 

 

 

  

ANDRÉIA DE ASSIS FERREIRA  

Coordenadora do Projeto  

  


