EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO
No período de 12/02 a 25/02, estarão abertas as inscrições para os estudantes
regularmente matriculados nos cursos de graduação em Letras e Comunicação Social
da UFMG, interessados em participar do processo seletivo para 1 bolsa de extensão,
da modalidade Ações Afirmativas, na área da educação para a gestão de redes sociais
e sites.
A(o) bolsista selecionada(o) atuará nas ações do Projeto Pensar a Educação Pensar o
Brasil
(1822-2022),
da
Faculdade
de
Educação
da
UFMG
(www.pensaraeducacao.com.br).
O valor da Bolsa é de R$ 500,00 por mês, para o cumprimento de carga horária de 20h
semanais. O período de vigência da bolsa é de 12 meses, março de 2019 a fevereiro de
2020.
Pré Requisitos Gerais:
- Ser estudante de graduação da UFMG;
- Ter disponibilidade para a dedicação de 20h semanais;
- Não ser contemplado com outra bolsa acadêmica;
- Ter conhecimento e prática em mídias sociais;
- Ter conhecimento em WordPress;
- Ter boa produção de texto;
- Ser assistida(o) pela FUMP ou ter ingressado na UFMG pelo sistema de cotas.
O processo seletivo será realizado em duas etapas:
1ª Etapa: Análise do Currículo e Prova Escrita: os interessados, tendo conhecimento
das ações do Projeto (www.pensaraeducacao.com.br), deverão encaminhar o currículo
e uma carta explicitando o interesse em participar dele para o endereço
pensar@ufmg.br, até o dia 25/02. A carta será considerada a Prova Escrita.
O resultado da 1ª Etapa será divulgado às 16 horas do dia 26/02 na página do projeto.
2ª Etapa: os candidatos aprovados na 1ª Etapa farão entrevista no dia 27/02, a partir
das 14 horas, na sala 1206 da Faculdade de Educação da UFMG.
O resultado final será publicado na página do Projeto às 19h do dia 28/02.
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