EDITAL SELEÇÃO DE BOLSISTAS Nº 22/2019
FESTIVAL DE INVERNO DE OURO PRETO, MARIANA E JOÃO
MONLEVADE

O Pró-Reitor de Extensão da UFOP torna público que se encontram abertas as
inscrições, para o processo de seleção de bolsistas para atuar no Festival de
Inverno de Ouro Preto, Maria e João Monlevade 2019. As inscrições estarão
abertas entre os dias 19 e 24 de junho deste ano.

1. DAS VAGAS

A oferta de bolsas é destinada aos discentes da graduação para atuarem no
Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade 2019. O número
de vagas será preenchido de acordo com as necessidades da Organização do
Festival.
2. REQUISITOS
São requisitos para concorrer às vagas:



Ter coeficiente de rendimento igual ou superior a 6 (seis) no semestre
anterior;



Residir em Ouro Preto, Mariana ou João Monlevade;



Ter disponibilidade de alternância de horários (manhã, tarde e noite),
finais de semana e feriados;



Ter disponibilidade de 20 horas semanais.



Ser proativo, dinâmico e ter postura profissional.

3. DAS INSCRIÇÕES
O candidato deverá se inscrever através do formulário online, no link:
http://bit.ly/31J0Iqw, juntamente com a Tabela de Horário disponibilizada no
Anexo 01 do presente Edital, que deverá ser preenchida pelo candidato
informando a disponibilidade de horários para cada dia do mês de julho.
O formulário deverá ser preenchido até o dia 24 de junho de 2019, às 23h59.

4. DA SELEÇÃO

O processo de seleção dar-se-á pela análise do formulário, anexos e também
levará em consideração a disponibilidade de horários do candidato.

5. DO RESULTADO

O resultado será divulgado no dia 28 de junho, no site da Pró-reitoria de
Extensão (www.proex.ufop.br).

6. DAS BOLSAS

1. Os bolsistas receberão uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), referente às atividades de 20 (vinte) horas semanais;
2. A bolsa tem caráter temporário, não gera vínculo empregatício e não pode
ser acumulada com estágios remunerados, bolsas de outros programas ou
empregos de qualquer natureza.

7. DA CONTRATAÇÃO


As atividades do bolsista serão para o período de 01/07/2019 a
31/07/2019,



O candidato selecionado deverá, no momento da contratação, ter os
dados de conta corrente, da qual seja o único titular, atualizados no
“minhaufop”



O candidato que não atender os requisitos para recebimento de bolsas
contidos no Item 2 serão desclassificados.

8. ANEXOS (ANEXAR NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ONLINE)

ANEXO I – TABELA DE HORÁRIO Preencha devidamente a tabela informando
a disponibilidade de horários para as datas solicitadas e o nome completo.
ANEXO II – HISTÓRICO ESCOLAR
ANEXO III – ATESTADO DE
MATRÍCULA
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