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EDITAL PROEX 11/2019 - SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

Universidade Federal de Ouro Preto (PROEX/UFOP) em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação de Ouro Preto,  por meio da coordenação do Projeto de 

Extensão Institucional , “Carro Biblioteca da UFOP”, torna público que se encontram 

abertas inscrições para a seleção de alunos voluntários de quaisquer cursos 

interessados em atuar “Na III Semana da Leitura de Ouro Preto - 2019”,   que 

ocorrerá nos dias 29 e 30 de abril e 02 e 03 de maio, cujo o tema é: Leitura, 

Conectividade e Sustentabilidade, no Centro de Artes e Convenções/UFOP. 

 

OBJETIVOS DO EVENTO 

As atividades que serão realizadas terão como objetivo contemplar as ações voltadas 

para o Ensino, Pesquisa e Extensão, no que tange ao acesso ao universo dos livros e 

da arte, além das ações desenvolvidas pelo Departamento de Projetos (DEPRO) / 

Casa do Professor, conforme a seguir:  

 oferecer oficinas e palestras relacionados com o incentivo à leitura;  

 divulgar as pesquisas da pós-graduação em educação sobre letramento literário 

e outros temas sobre a educação;  

 apresentar os projetos de extensão da UFOP para professores e alunos; 

 dar maior visibilidade aos trabalhos desenvolvidos nas escolas da rede pública 

municipal e estadual; 

 promover espaços para reflexões e trocas de informações e experiências, 

aliando cultura à novas práticas leitoras no mundo contemporâneo. 

 

 

VAGAS DE VOLUNTÁRIOS 

 

O aluno selecionado vai contribuir nas ações educativas inseridas no evento e apoiar 

no desenvolvimento das ações, que acontecerão no Centro de Artes e Convenções – 

CAC/UFOP.  

Haverá reunião entre a equipe de organização e voluntários para informação sobre o 

evento em geral e setores específicos.  

Todos os voluntários podem ser remanejados de acordo com a demanda de atividade. 
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS VOLUNTÁRIOS 

 

 

Data Turno Local 
UFOP 

 
Total 

29/abr 12h às 17h Recepção e credenciamento (foyer) 6 

17 29/abr 12h às 17h Auditório Ouro Preto (platéia e palco) 4 

29/abr 12h às 17h Setor de exposição (estandes) 7 

 
30/abr 8h às 12h Recepção e credenciamento (foyer) 3 

10 30/abr 8h às 12h Auditório São João Del Rei (apoio/ platéia e palco) 1 

30/abr 8h às 12h Setor de exposição (estandes) 6 

 
30/abr 12h às 17h Recepção e credenciamento (foyer) 3 

10 30/abr 12h às 17h Auditório São João Del Rei (apoio/ platéia e palco) 1 

30/abr 12h às 17h Setor de exposição (estandes) 6 

 
02/mai 8h às 12h Recepção e credenciamento (foyer) 3 

10 02/mai 8h às 12h Auditório São João Del Rei (apoio/ platéia e palco) 1 

02/mai 8h às 12h Setor de exposição (estandes) 6 

 
02/mai 12h às 17h Recepção e credenciamento (foyer) 1 

15 
02/mai 12h às 17h Auditório São João Del Rei (apoio/ platéia e palco) 2 

02/mai 12h às 17h Salas / oficinas 6 

02/mai 12h às 17h Setor de exposição (estandes) 6 

 
03/mai 8h às 12h Recepção e credenciamento (foyer) 2 

15 
03/mai 8h às 12h Auditório (?) 1 

03/mai 8h às 12h Salas / oficinas 6 

03/mai 8h às 12h Setor de exposição (estandes) 6 

 
03/mai 12h às 17h Recepção e credenciamento (foyer) 2 

10 03/mai 12h às 17h Auditório Ouro Preto (platéia e palco) 2 

03/mai 12h às 17h Setor de exposição (estandes) 6 

  

SELEÇÃO 

 

O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas: 

1. Análise da inscrição 

2. Entrevista. 
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REQUISITOS 

Para participar da seleção, o aluno deve: 

1. Ser aluno regularmente matriculado da UFOP. 

2. Ter disponibilidade para trabalhar no mínimo de 08 às 12 ou de 12 às 17 horas. 

3. Ter boa comunicação e facilidade de relacionamento em equipe. 

4.  Para participar da seleção é imprescindível o compromisso explicito do candidato a 

cumprir integralmente a carga horária estabelecida para a atividade a que será 

atribuído (a), com base na disponibilidade de horário. 

. 

 

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 08 a 10 de abril/2019 - período de inscrição. 

 11 de abril/2019 – análise das inscrições 

 12 de abril/2019 - entrevista 

 15 de abril/2019 – publicação do resultado da seleção 

 16 de abril/2019 - reunião com os coordenadores do evento e assinatura do termo 

de compromisso 

  

INSCRIÇÕES 

A inscrição será feita mediante o preenchimento do formulário de inscrição através do 

link: https://bit.ly/2WI9wcH , até as 23h59 do dia 10 de abril, quarta-feira. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. O processo será coordenado por Comissão de Seleção criada pela a Coordenação 

do evento e a PROEX/UFOP. 

2. Os comunicados com os inscritos e selecionados serão feitos por meio de contato 

telefônico ou por e-mail, conforme dados fornecidos na inscrição, sendo de inteira 

responsabilidade do interessado o fornecimento de dados corretos. 

3. Ressaltamos que não haverá vale transporte para deslocamento até o local do 

evento. 

4. O aluno que participará do evento terá direito ao certificado de participação. 

 

Ouro Preto, 05 de abril de 2019. 

 
PROF. MARCOS EDUARDO C.G.KNUPP 

Pró-reitor de Extensão 


