MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), atraves da Pro-Reitoria de Orçamento,
Planejamento e Administraçao e da Escola de Direito, Turismo e Museologia
,
torna publico este Edital de Seleçao n° 01 , e convocam interessados a inscreverem-se nos
termos aqui estabelecidos.

Definição
O presente Edital disponibiliza vagas de Bolsas de Desenvolvimento Institucional (BDI)
ESCOLA
DE DIREITO, TURISMO E
para atuaçao na SECRETARIA DOS COLEGIADOS DE DIREITO, TURISMO E MUSEOLOGIA, NA
em
atividades
ligadas a* apoio nas atividades de secretaria dos colegiados da Escola de Direito, Turismo e Museologia
. A vige+ ncia
das vagas e pela duraçao do semestre letivo. Transcorrido o período de vige+ ncia, mantendo-se as
condiçoes e requisitos estabelecidos por este Edital, com a concorda+ ncia das partes e aprovaçao
da Pro-Reitoria de Orçamento, Planejamento e Administraçao.
O recurso para Bolsa de Desenvolvimento Institucional advem do Orçamento da UFOP,
conforme estabelecido pela Regulamentaçao das Bolsas de Desenvolvimento Institucional,
aprovado pela Resoluçao CUNI nº 2.169.
Público (Capítulo 3 e 4 do Regulamento):
Requisitos para a bolsa:
Não possuir outra modalidade de bolsa, exceto às vinculadas à PRACE ; Estar regularmente matriculado e
frequentando curso de graduação da Ufop e ter perfil e desempenho acadêmicos compatíveis com as atividades
previstas.
Para a vaga destinada à Secretaria dos Colegiados dos cursos de Direito, Turismo e Museologia, ser aluno dos cursos
de graduação da UFOP, com exceção dos cursos de Turismo, Museologia e Direito, matriculado a partir do 2o.
período.
Carga horária de atuação: 20 horas semanais - horário a ser combinado diretamente com os Cherfes de Colegiado
dos cursos mencionados.
Valor da bolsa: R$ 400,00 - Vigência da bolsa: de junho a dezembro de 2022 - Candidatos em situação de
inadimplência ou débito de qualquer natureza com a UFOP estarão impedidos de participar.

Objetivo:
Atuação na secretaria dos Colegiados da Escola de Direito, Turismo e Museologia com fins de apoio e
desenvolvimento de atividades que contribuirão com o fortalecimento institucional e interface entre a Escolas
Colegiados e a comunidade, acadêmica e externa.
Para essa vaga é necessário que o bolsista apresente as devidas competências:
Ter conhecimento básico em formatação e instalação de programas em sistemas operacionais Linux e Windows.
Também ser capaz de prestar suporte/ajuda aos usuários da secretaria.

Critérios de Seleção dos candidatos (Capítulo 7 do Regulamento)
I.
II.

Avaliaçao do desempenho acade+ mico do aluno.
Entrevistas com os candidatos.

Vagas disponíveis (Capítulo 7 do Regulamento): 01 vagas.
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Forma de inscrição:
A inscrição se dará diretamente com Betânia, no Departamento de Direito (DEDIR), na Escola de Direito, Turismo e
Museologia, localizada no prédio da Escola, primeiro andar, no horário de 08 às 17 horas, de 13 a 15 de junho de
2022 e de 20 a 22 de junho (segunda a quarta).

Documentação Necessária (Capítulo 6 do Regulamento)
I.
Formulario de Inscriçao padrao.
II.
Historico Escolar.
III.
Comprovante de Matrícula.

Cronograma
Inscriçao: 13 a 15 de junho e 20 a 22 de junho
Chamada para entrevista: 23 de junho
Divulgaçao dos resultados: 24 de junho
Local de divulgação dos resultados
Os resultados serao divulgados no site da EDTM
da Pro-Reitoria de Orçamento, Planejamento e Administraçao (PROPLAD)

Ouro Preto

, em 10

de junho

, bem como no site

de 2022

Alissandra Nazareth de Carvalho - Diretora
Márcia Arcuri Suner - Vice-diretora

.

