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EDITAL PROEX 08/2019 - SELEÇÃO DE BOLSISTA 
 
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto (PROEX/UFOP) torna público 
que se encontram abertas inscrições para a seleção de alunos de quaisquer cursos interessados 
em atuar na PROEX. 
 
VAGAS  
1. Será ofertada 1 (uma) vaga de 20 (vinte) horas semanais, para discente da UFOP 

selecionado nos termos deste edital, inserindo-se os classificados remanescentes no 
cadastro reserva. 

2. O aluno selecionado vai atuar na sede da PROEX, no câmpus do Morro do Cruzeiro, em 
Ouro Preto, no período da tarde, de 13 às 17 horas. 

 
REQUISITOS 
Para participar da seleção, o aluno deve: 
1. Ser aluno regularmente matriculado da UFOP. 
2. Ter disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais. 
3. Utilizar adequadamente a Língua Portuguesa para a produção de textos. 
4. Ter conhecimentos de informática, principalmente Word e Excel. 
5. Ter boa comunicação e facilidade de relacionamento em equipe. 
6. Ter coeficiente igual ou acima de 6 (seis) no semestre anterior, para se inscrever e se 

manter na ação, conforme exigência do decreto federal 7.416/2010. 
7. Observar o limite de carga horária estabelecido pela UFOP para atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, que não podem ultrapassar 54 horas semanais. 
8. Não acumular bolsas acadêmicas, de acordo com normas da UFOP. 
9. Saber tratar com o devido sigilo os dados de alunos e servidores envolvidos em ações de 

Extensão. 
 

 
ATIVIDADES  
1. Auxiliar na confecção e emissão de documentos; 
2. Dar suporte a atividades da PROEX, envolvendo aspectos extensionistas e administrativos 

da Pró-Reitoria. 
3. Atender ao público interno e externo. 
4. Participar da organização de arquivos. 

 
SELEÇÃO 
O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas: 
1. Análise de currículo. 
2. Entrevista. 
3. Produção de texto. 

 
ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 18 a 20 de março: período de inscrição. 
 21 e 22 de março: análise das informações enviadas (eliminatório). 
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 25 de março: publicação do resultado da 1ª etapa (site da PROEX e comunicado aos 
selecionados por email). 

 26 de março: 2ª fase do processo seletivo, com entrevista e produção de texto em local e 
horário a ser comunicado via e-mail (eliminatório). 

 27 de março: publicação do resultado final da seleção. 
 01 de abril, segunda feira: início das atividades na PROEX. 

 
INSCRIÇÕES 
A inscrição será feita mediante o envio de currículo (com e-mail e telefone) para o e-mail 
naproex@ufop.edu.br, com o assunto “Bolsa Administrativa PROEX”, até as 23h59 do dia 20 de 
março, quarta-feira. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
1. O processo será coordenado por Comissão de Seleção criada pela PROEX/UFOP. 
2. A Comissão de Seleção se reserva o direito de não preencher a vaga ao final do processo 

seletivo. 
3. 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. 

 
Ouro Preto, 14 de março de 2019. 
 

 
 

Profa. Gabriela de Lima Gomes - Pró-reitora adjunta de Extensão 
 
 


