
EDITAL 05/2022 - SELEÇÃO DE ALUNO VOLUNTÁRIO

O Colegiado do curso de Administração Universidade Federal de Ouro Preto (PROEX/UFOP) torna
público que se encontram abertas inscrições para a seleção de aluno VOLUNTÁRIO para atuar na
área de Comunicação do curso de Administração, no âmbito do programa Bolsas de
Desenvolvimento Institucional.

VAGAS

Serão ofertadas 6 (seis) vaga de 12h 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:
▪ Ser aluno regularmente matriculado na UFOP do curso de Administração ou Jornalismo,

encontrando-se pelo menos no 3º período do curso.
▪ Ter disponibilidade para trabalhar 8 horas semanais.

▪ Ter coeficiente do semestre anterior maior ou igual a 6.0.
▪ Ter pelo menos conhecimentos e experiência em uma das seguintes atividades:

- a produção de textos para fins de comunicação institucional;
- gestão e análise de redes sociais;
- planejamento, construção e gestão de websites;
- edição de áudios e vídeos;

▪ Ter boa comunicação e facilidade de relacionamento e trabalho em equipe.

SELEÇÃO

O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas:
1. Análise de histórico
2. Previsão de formatura na UFOP (eliminatória).
3. Entrevista via googlemeet: os candidatos selecionados nas etapas 1 e 2 serão chamados para

esta etapa, que será realizada entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro de 2022, agendada
através do e-mail informado no formulário de inscrição

4. O Colegiado informará aos inscritos, por e-mail, o resultado da seleção.

INSCRIÇÕES

Os interessados devem preencher e enviar o formulário de inscrição disponível no link:
https://forms.gle/FPkkEyjmQKteWwQaA, até o dia 26 de agosto de 2022.



DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Os selecionados que participarem do projeto receberão, ao final do semestre, certificado de
participação contendo a carga horária cumprida, emitido pelo Colegiado do Curso de
Administração;

2. Os selecionados iniciarão de imediato as atividades no projeto.

Mariana, 09 de agosto de 2022.

Prof. Fábio Viana de Moura
Presidente do Colegiado do Curso de Administração


