
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

EDITAL PROEX Nº 20, de 06 de agosto de 2018

Dispõe sobre processo de seleção de bolsista
de  Jornalismo  para  o  projeto  Plataforma
Campus Aberto. 

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX),
no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Geral da Universidade Federal de Ouro
Preto  (UFOP),  torna pública,  para conhecimento da comunidade universitária,  a  abertura  do
processo de inscrição para seleção de bolsista para colaborar na confecção e execução do
Plano de comunicação e divulgação do projeto institucional Plataforma Campus Aberto. 

1. Da concepção e objetivo

A  Plataforma  Campus  Aberto  é  uma  ação  de  extensão  sob  a  coordenação  do
GEESTUS/CEDUFOP e  da  PROEX,  cujo  objetivo  é  promover  a  ocupação  e  utilização  dos
espaços públicos dos Campi da UFOP para recreação, cultura, arte, saúde, desporto e lazer da
comunidade, visando melhor integração das comunidades universitárias e comunidades de seu
entorno. 

2. Das vagas

Será ofertada 01 (uma) vaga de bolsista. Podem se candidatar para esta seleção alunos do
curso de graduação em Jornalismo da UFOP que tiverem cursado as disciplinas “Comunicação
Digital e Hipermídia” e “Gestão de Conteúdo e Análise de Redes Sociais”. O valor mensal da
bolsa será de R$300,00 relativas a 15 horas de atividades semanais.  A atuação dos bolsistas
terá início em agosto de 2018 e finalização prevista para dezembro de 2018. Os classificados
remanescentes serão incluídos no cadastro de reserva. 

O  (a)  bolsista  selecionado  (a)  atuará  no  Plano  de  Comunicação  e  Divulgação  do  projeto,
desempenhando as seguintes atividades, dentre outras:

1- colaboração na criação de página na web;
2- produção de conteúdo para internet;
3- gerenciamento de mídias sociais;
4- produção de textos jornalísticos;
5- registros (filmagens, fotografias) das atividades desenvolvidas no projeto;
6- realização de entrevistas;
7- confecção de materiais gráficos para divulgação.
 

3. Das inscrições

Os  currículos  e  históricos (com  e-mail  e  telefone)  deverão  ser  enviados  para  o  e-mail
hguarilha@ufop.edu.br, com o assunto “Projeto Plataforma Campus Aberto”, até as 23h59 do dia
13 de agosto de 2018.

4. Das condições de participação

Para participar da seleção, o aluno deve:
 Ser aluno regularmente matriculado no curso de graduação em Jornalismo da UFOP;
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 Ter cursado as disciplinas “Comunicação Digital e Hipermídia” e “Gestão de Conteúdo e
Análise de Redes Sociais”;

 Ter disponibilidade de 15 horas semanais para desenvolvimento das atividades;
 Ter coeficiente acumulado maior ou igual a 6.0;
 Ter bom domínio da língua portuguesa;
 Teoria e prática de trabalho com mídias sociais;
 Observar o limite de carga horária estabelecido pela UFOP para atividades de Ensino,

Pesquisa e Extensão, que não podem ultrapassar 54 horas semanais;
 Ter boa comunicação e facilidade de relacionamento em equipe.

5. Da seleção

O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas:
 Análise de currículo, histórico escolar e da experiência educacional do candidato em suas

respectivas áreas acadêmicas (Etapa eliminatória);
 Entrevista, que será realizada no dia 17 de agosto de 2018, a partir das 14h, na Pró-

reitoria de Extensão da UFOP (Etapa classificatória);

6.    Do resultado

A relação dos bolsistas aprovados e classificados no cadastro de reserva será divulgada no dia
20 de agosto de 2018, na página eletrônica da PROEX. A Pró-reitoria também enviará e-mail aos
inscritos informando-os da classificação final.

7. Das considerações finais

Não serão  analisadas inscrições  que  não  atenderem integralmente  aos termos deste  Edital,
assim como serão desclassificados estudantes com pendências anteriores não resolvidas junto à
PROEX.
a) Os casos omissos serão analisados pela PROEX.

8. Do cronograma

ETAPAS DATA
Lançamento do Edital 06/08/2018
Prazo de inscrição 13/08/2018
Análise de currículos 14/08/2018
Divulgação de resultados da 1ª Etapa 14/08/2018
Entrevista com os candidatos aprovados 17/08/2018
Divulgação do resultado final 20/08/2018

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