
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

EDITAL PROEX Nº 21, de 08 de agosto de 2018

Dispõe  sobre  retificação do  EDITAL PROEX
Nº 20, sobre processo de seleção de bolsista
de  Jornalismo  para  o  projeto  Plataforma
Campus Aberto. 

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX),
no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Geral da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP), torna pública, para conhecimento da comunidade universitária, a retificação do
Edital PROEX Nº 20, que trata do processo seletivo  de bolsista para colaborar na confecção e
execução do Plano de comunicação e divulgação do projeto institucional  Plataforma Campus
Aberto. 

1. Onde se lê:

Será ofertada 01 (uma) vaga de bolsista. Podem se candidatar para esta seleção alunos do
curso  de  graduação  em  Jornalismo  da  UFOP  que  tiverem  cursado  as  disciplinas
“Comunicação Digital e Hipermídia” e “Gestão de Conteúdo e Análise de Redes Sociais”.
O valor mensal da bolsa será de R$300,00 relativas a 15 horas de atividades semanais.  A
atuação dos bolsistas terá início em  agosto de 2018 e finalização prevista para dezembro de
2018. Os classificados remanescentes serão incluídos no cadastro de reserva. 

Leia-se: 

Será ofertada 01 (uma) vaga de bolsista. Podem se candidatar para esta seleção alunos do
curso de graduação em Jornalismo da UFOP que tiverem cursado a disciplina “Comunicação
Digital  e Hipermídia”.  O valor  mensal  da bolsa  será  de R$300,00 relativas  a  15 horas  de
atividades  semanais.   A atuação  dos  bolsistas  terá  início  em agosto  de  2018  e  finalização
prevista para dezembro de 2018. Os classificados remanescentes serão incluídos no cadastro de
reserva. 

2. Onde se lê:

Para participar da seleção, o aluno deve:
 Ser aluno regularmente matriculado no curso de graduação em Jornalismo da UFOP;
 Ter  cursado  as  disciplinas  “Comunicação  Digital  e  Hipermídia”  e  “Gestão  de

Conteúdo e Análise de Redes Sociais”;
 Ter disponibilidade de 15 horas semanais para desenvolvimento das atividades;
 Ter coeficiente acumulado maior ou igual a 6.0;
 Ter bom domínio da língua portuguesa;
 Teoria e prática de trabalho com mídias sociais;
 Observar o limite de carga horária estabelecido pela UFOP para atividades de Ensino,

Pesquisa e Extensão, que não podem ultrapassar 54 horas semanais;
 Ter boa comunicação e facilidade de relacionamento em equipe.

Leia-se:

Para participar da seleção, o aluno deve:
 Ser aluno regularmente matriculado no curso de graduação em Jornalismo da UFOP;
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 Ter cursado a disciplina “Comunicação Digital e Hipermídia”;
 Ter disponibilidade de 15 horas semanais para desenvolvimento das atividades;
 Ter coeficiente acumulado maior ou igual a 6.0;
 Ter bom domínio da língua portuguesa;
 Teoria e prática de trabalho com mídias sociais;
 Observar o limite de carga horária estabelecido pela UFOP para atividades de Ensino,

Pesquisa e Extensão, que não podem ultrapassar 54 horas semanais;
 Ter boa comunicação e facilidade de relacionamento em equipe.

(a) Prof. Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves Knupp
Pró-reitor de Extensão
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