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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR

EDITAL NO 103/2022 DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA O PROJETO
“Aprendizagens matemáticas por meio de resolução de problemas e estratégias de pesquisa com crianças dos
anos iniciais do ensino fundamental”

O Diretor do Centro Pedagógico, Professor Marcos Sala, faz saber que, no período de 20/12/2022 a
23/12/2022, estarão abertas as inscrições de candidatos para o exame de seleção para 2 (DUAS) vagas de bolsa de
iniciação científica júnior (20 horas semanais), com atuação no Centro Pedagógico/EBAP/UFMG, na Pesquisa
“Aprendizagens matemáticas por meio de resolução de problemas e estratégias de pesquisa com crianças dos
anos iniciais do ensino fundamental”.

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no Ensino Médio.

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

3. O/A bolsista deverá ter disponibilidade de 10 horas semanais.

4. As inscrições serão efetuadas por meio do envio do Curriculum Vitae, preferencialmente no modelo lattes
(contemplando dados pessoais, telefones de contatos e e-mails atualizados, experiência docente e/ou com pesquisa,
outros tipos de atuação profissional e link do Currículo Lattes) e do histórico escolar para o endereço eletrônico:
mariacarolinasilva@hotmail.com enviado até o dia 23/12/2022, às 23h55min. O assunto deve conter o número do edital
e os informes.

5. O exame de seleção compreenderá:

a) Análise do Histórico Escolar e do Curriculum Vitae.

b) Entrevista a ser realizada por meio de plataforma digital. Após a finalização das inscrições, os candidatos
receberão, por e-mail, o link e o horário para acessar à sala.

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, pela Fapemig, durante o tempo em que estiver na pesquisa, uma
bolsa mensal, sem vínculo empregatício.

9. A bolsa terá vigência de Fevereiro/23 a Janeiro/24.

mailto:mariacarolinasilva@hotmail.com


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Escola de Educação Básica e Profissional

Centro Pedagógico

Direção

CENTRO PEDAGÓGICO - Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG

Av. Antônio Carlos, 6627 - Campus Pampulha - Belo Horizonte, MG - CEP 31270-901

Tel.: +55 (31) 3409-5182 ou +55 (31) 3409-5183 / E-mail: dir@cp.ufmg.br

10. O bolsista deverá ter disponibilidade de 10h semanais para o desenvolvimento das atividades da pesquisa,
acordados com a coordenadora da pesquisa. Durante o período da bolsa são atribuições do bolsista: levantamento
bibliográfico pertinente ao tema de pesquisa; leitura e fichamento de fontes de pesquisa; participação em reuniões de
pesquisa; elaboração de material pedagógico; elaboração de sites e outros materiais digitais; participação em
atividades de ensino no Centro Pedagógico da UFMG.

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

a. Dia 27/12/2022, às 14h, entrevistas, por meio da Plataforma Meet.

b. Dia 28/12/2022, às 17h, divulgação dos resultados no site: www.cp.ufmg.br.

c. Dia 01/02/2023, reunião inicial para assinatura do Termo de Compromisso, por meio de plataforma
virtual.

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2022.

Professor Marcos Elias Sala
Diretor do Centro Pedagógico

Escola de Educação Básica e Profissional
Universidade Federal de Minas Gerais
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