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EDITAL 04/2019 - SELEÇÃO DE BOLSISTA DE COMUNICAÇÃO 
 
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto (PROEX/UFOP) torna público 
que se encontram abertas inscrições para a seleção de bolsista(s) para atuar na área de 
Comunicação da PROEX. 
 

VAGAS  
Poderão ser ofertadas imediatamente 2 (duas) bolsas de 20 horas semanais, para discente da 
UFOP selecionado conforme requisitos deste edital, inserindo-se os classificados remanescentes 
no cadastro reserva. 
 

REQUISITOS 
Para participar da seleção, o aluno deve: 
▪ Estar regularmente matriculado na UFOP do curso de Jornalismo, encontrando-se pelo 

menos no 4º período do curso. 
▪ Ter disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais. 
▪ Ter coeficiente do semestre anterior maior ou igual a 6.0. 
▪ Não possuir outra bolsa de caráter acadêmico. 
▪ Trabalhar com o pacote Adobe (principalmente o InDesign). 
▪ Ter conhecimentos da Língua Portuguesa para a produção de textos. 
▪ Ter boa comunicação e facilidade de relacionamento em equipe. 

 

SELEÇÃO 
O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas: 
1. Análise de currículo. 
2. Previsão de formatura na UFOP (eliminatória). 
3. Teste prático de conhecimento do programa InDesign (eliminatória). 
4. Última etapa: os candidatos selecionados nas etapas 1, 2 e 3 participarão da entrevista e 

do teste de elaboração de texto nos dias 26 e 27 de fevereiro, agendada através do e-mail 
informado no currículo. 

5. A PROEX informará aos inscritos, por e-mail, o resultado da seleção. 
 

INSCRIÇÕES 
Os currículos (com e-mail e telefone) deverão ser enviados para o e-mail 
falaproex@ufop.edu.br, com o assunto “Bolsista Comunicação”, até as 23h59 do dia 20 de 
fevereiro de 2019, quarta feira. 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
1. O selecionado receberá bolsa mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a 20 

(vinte) horas semanais de trabalho, prestando serviços no campus Morro do Cruzeiro, em 
outros setores da UFOP ou em locais externos. 

2. O(s) contratados iniciarão suas atividades na PROEX, campus Morro do Cruzeiro, no dia 7 
de março, quinta feira. 
 

Ouro Preto, 14 de fevereiro de 2019. 
 

Prof. Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves Knupp - Pró-reitor de Extensão 


