MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Instituto de Filosofia, Arte e Cultura

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PPGFIL Nº 01/2022
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA
A Universidade Federal de Ouro Preto, através do Programa de Pós-graduação em Filosofia,
torna público, para conhecimento dos interessados, o presente edital de seleção de
candidatos(as) para Bolsa de Desenvolvimento Institucional (BDI).
1.OBJETIVO
O presente Edital tem por objetivo selecionar 2(dois) candidatos para recebimento de Bolsa
de Desenvolvimento Institucional (BDI), normatizadas pela Resolução CUNI 2169, de 14 de
fevereiro de 2019, que comprove conhecimento e aptidão mediante a realização de atividades
de suporte tecnológico, para atuar junto ao Programa de Pós-graduação em Filosofia, o
Departamento de Filosofia e o Instituto de Filosofia, Arte e Cultura, no período de fevereiro a
dezembro de 2022.
2. VALOR DA BOLSA, CARGA HORÁRIA E DURABILIDADE
a. O valor da bolsa será no valor de R$400,00(quatrocentos reais) mensais.
b. Carga Horária de 20 horas/semanais.
c. A bolsa tem início imediato, a contar da divulgação do resultado final, com término previsto
para 31/12/2022. Podendo ser prorrogada dependendo da disponibilidade orçamentária.
3. PRÉ-REQUISITOS
a. Estar regularmente matriculado e frequentando curso de graduação da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP).
b. Não possuir outra modalidade de bolsa, exceto aquelas vinculadas às ações da PRACE.
c. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para a dedicação às atividades previstas
no item 4.
d. Ter coeficiente geral igual ou maior que 6.0 (seis).
e. Ter perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas no item 4.
f. Possuir computador/notebook e acesso à internet.
g. Ter conhecimento de informática, responsabilidade e comprometimento.
h. Ter conhecimento em programação e desenvolvimento web ou conhecimento em web
design, design e marketing social, de acordo com exigências do item 4.
§ 1º - Estará impedido de participar da seleção às BDI’s o candidato em situação de
inadimplência ou débito de qualquer natureza com a UFOP.
4. ATRIBUIÇÕES DOS/DAS BOLSISTAS
Os/as bolsistas selecionados(as) desenvolverão as seguintes atividades:
Bolsista 1: Web designer ou designer responsável pela confecção do layout e identidade
visual de um Portal online que atenda aos objetivos de divulgação científica do departamento
e do Programa de Pós-Graduação. A atividade do bolsista compreende também a
manutenção e alimentação dos sites do Instituto de Filosofia, Arte e Cultura; do Departamento
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de Filosofia e do Programa de Pós-graduação em Filosofia; bem como das redes sociais
vinculadas.
Bolsista 2: Programador ou desenvolvedor Web responsável pela criação de um Portal online
que atenda aos objetivos de divulgação científica do departamento e do Programa de PósGraduação. A atividade do bolsista compreende também a manutenção e alimentação dos
sites do Instituto de Filosofia, Arte e Cultura; do Departamento de Filosofia e do Programa de
Pós-graduação em Filosofia; bem como das redes sociais vinculadas.
.
5. DAS INSCRIÇÕES:
a. As inscrições estarão abertas no período de 31/01/2022 a 07/02/2022.
b. Os interessados devem encaminhar os documentos descritos abaixo, exclusivamente
através do e-mail posfilosofia@ufop.edu.br, com o assunto “Inscrição Bolsa BDI”, dentro do
prazo estabelecido.
→ Histórico escolar atual;
→ Atestado de matrícula recente;
→ Currículo incluindo experiências (quando houver), carta de intenções e indicação da vaga
(Bolsista 1 ou 2);
→ Plano ou esboço de trabalho contendo as ações, concepções e/ou exemplos para a
consecução do Portal, de acordo com a atividade indicada (Bolsista 1 ou 2).
6. ETAPAS DA SELEÇÃO:
A seleção ocorrerá em duas etapas.
a. A Primeira etapa consiste na seleção e classificação por meio da Análise da Documentação
enviada pelo candidato(a) no ato da inscrição. Serão considerados os pré-requisitos indicados
no item 3.
b. A Segunda etapa ocorrerá por meio de uma Entrevista no dia 08/02/2022, via google meet,
com os classificados na etapa anterior. O link e o horário das entrevistas serão enviados para
o e-mail dos candidatos(as). Nesta fase serão analisadas a disponibilidade, as aptidões, a
experiência e demais habilidades que se enquadram nas atividades que serão desenvolvidas.
7. DOS RESULTADOS
O resultado será divulgado na página do Programa de Pós-graduação em Filosofia - PPGFIL:
(posdefil.ufop.br)
8. CRONOGRAMA
DATA
31/01/2022
31/01/2022 a 07/02/2022
08/02/2022
09/02/2022

ATIVIDADE
Divulgação do edital.
Inscrições
Entrevistas
Resultado Final
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS:
a. É de responsabilidade do interessado acompanhar todo o processo no site do PPGFIL:
(posdefil.ufop.br)
b. Candidatos aprovados além do número de vagas podem ser convocados a ocupar vagas
futuras, conforme a disponibilidade de bolsas no setor.

Professor Bruno Almeida Guimarães
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Filosofia
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