
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS Nº01/2019 
Processo Seletivo para Bolsistas  

A Biblioteca da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) torna público o presente                 
edital de abertura de inscrições para a contratação de bolsista. As vagas disponíveis têm a bolsa no valor de                   
R$400,00/mês – 20hs/s. A vigência do contrato é de 06 (seis) meses a partir do momento de concessão da                   
bolsa. Transcorrido o período e mantendo-se as condições e requisitos estabelecidos por este edital poderá a                
bolsa ser renovada por igual período. 

1) Das distribuições das vagas:  
• 01 vaga para estudantes dos cursos de Engenharia e Arquitetura do Campus Ouro Preto.  

2) Dos pré-requisitos gerais:  
a) Ser aluno regularmente matriculado na UFOP;  
b) Possuir coeficiente maior ou igual a 7 (sete); 
c) Ter disponibilidade de 20 horas semanais, 4 horas/dia sequenciais para o período da manhã,               
tarde ou noite.  
d) Não possuir outra modalidade de bolsa, exceto aquelas vinculadas às ações da PRACE;  
e) Ter perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas. 

Estará impedido de participar da seleção o candidato em situação de inadimplência ou débito de qualquer                
natureza com a UFOP.  
3) Dos pré requisitos específicos:  

a) Estar cursando no máximo até o 6o. Período na UFOP;  
b) Ter Conhecimento de editor de texto, intermediário de Excel, planilha eletrônica, correio             
eletrônico e funções básicas de informática;  
c) Estar  devidamente cadastrado  na Fundação Gorceix para início imediato da bolsa;  

A critério do colegiado do curso do aluno, o trabalho desempenhado poderá ser utilizado para cumprir as                 
horas de estágio obrigatório. 

4) Tarefas a serem exercidas (ver o anexo I deste edital)  
5) Das inscrições:  

a) Período para inscrição: de 01/08/2019 a 07/08/2019  
b) Os interessados deverão encaminhar para o email bibem.sisbin@ufop.edu.br os documentos           
necessários.  
c) Procedimentos:  

I. Envie o currículo (sem fotos) por e-mail. No assunto do e-mail colocar: Seleção de bolsista.número de                 
matrícula (Ex: Seleção de bolsista.111.111.111) ;  
II. Os candidatos deverão anexar o histórico escolar (em formato pdf) e o currículo;  
III. O currículo deve conter: nome completo; idade; endereço; telefone; email; indicação de curso, período e                
número de matrícula; turnos de disponibilidade para os trabalhos na biblioteca; descrição das experiências              
profissionais.  
6) Critérios do processo de seleção:  

a) análise e seleção dos currículos e histórico escolar. Serão selecionados 10 candidatos para a 2º                
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etapa. Etapa eliminatória;  
b) Entrevista individual. Etapa classificatória.  

O horário e local das entrevistas  será divulgado no site www.sisbin.ufop.br após a 1º etapa. 
7) Cronograma: 
Inscrições: de 01/08/2019 a 07/08/2019 
Resultado da 1º etapa: 08/08/2019 
Entrevistas com os selecionados: 09/08/2019 
Resultado da 2º etapa: 12/08/2019 
8) Das disposições finais:  

a) A comissão de avaliação se reserva ao direito de não preencher todas as vagas ao final do                  
processo seletivo;  
b) Candidatos aprovados podem ser convocados a ocupar vagas futuras, conforme a disponibilidade             
de bolsas no setor;  
c) Os resultados serão divulgados  no seguinte endereço eletrônico: www.sisbin.ufop.br  
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ANEXO 01 PROGRAMA DE TRABALHO  

PROGRAMA DE TRABALHO  

PROGRAMA:  

Geral:  

Recolhimento e guarda de todo tipo de material deixado pelos usuários nas estantes, mesas de estudo em                 
grupo e individual, do primeiro e segundo andares; Realizar tarefas de auxílio no preparo dos materiais                
bibliográficos (livros, revistas, etc) para inclusão no acervo das Bibliotecas (carimbar, colar etiquetas, etc);              
Orientar o usuário nas pesquisas no site do SISBIN; Assessorar o usuário nas consultas ao catálogo coletivo                 
do SISBIN e na localização do material nas estantes. Auxiliar na tarefa de organização dos livros nas                 
estantes; Cumprir as demandas solicitadas pela coordenação do setor . 

a) No Terminal de saída:  

Fazer a conferência dos materiais levados pelos usuários quando saem do recinto ; -observar a entrada e                 
saída de usuários para controle dos objetos que os mesmos portam; -controlar o fluxo de entrada e saída para                   
conter os tumultos e avisar à bibliotecária ou ao pessoal interno caso necessite de apoio;  

b)  No Guarda-volumes:  

Empréstimo e devolução das chaves dos escaninhos; -observar a entrada e saída de usuários para controle                
dos objetos que os mesmos portam; - controlar o fluxo de entrada e saída para conter os tumultos e avisar à                     
bibliotecária ou ao pessoal interno caso necessite de apoio;  

Arquivo Central: Digitalização de documentos do Arquivo Central da UFOP - sob orientação; Organização              
do arquivo interno das Bibliotecas da UFOP - Sob orientação. 

  

Ouro preto,  29 de julho de 2019.  
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