EDITAL Nº 01/2015
SELEÇÃO INTERNA DE ESTUDANTE BOLSISTA
PROJETO 4ª SEMANA UEMG
A Unidade de Ituiutaba, da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG torna público o presente
Edital para seleção de 2 (dois) estudantes bolsistas para participar na execução de atividades inerentes
à realização da 4ª Semana UEMG.

1. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
1.1 O estudante deverá estar devidamente matriculado a partir do 3º período de qualquer curso
da UEMG-unidade Ituiutaba;
1.2 Apresentar comprovante de participação na organização de eventos institucionais/acadêmicos
(estes poderão ser comprovados por certificados ou por atestados confeccionados pelo
Coordenador do curso a que o discente está matriculado, sendo que as informações serão de
total responsabilidade do Coordenador). No atestado deverá vir expresso qual atividade foi
organizada efetivamente (seminário, semana de curso, e outros);
1.3 Apresentar histórico com rendimento acadêmico igual ou superior a 60%;
1.4 Não possuir vínculo empregatício.

2. DO VALOR DA BOLSA, CARGA HORÁRIA E VIGÊNCIA
 A bolsa tem valor estabelecido pela UEMG de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensal. A carga horária
semanal das atividades será de 20 horas. A bolsa terá a vigência de julho a outubro de 2015,
perfazendo um total de 4 bolsas.

3. DA INSCRIÇÃO
 O discente fará sua inscrição junto à Coordenação de Extensão da unidade, trazendo todos os
documentos solicitados, para o ato, em um envelope lacrado com seu nome. A falta de algum
documento será de responsabilidade do inscrito e resultará em desclassificação.
 O formulário de inscrição deverá ser preenchido na Coordenação de Extensão.
 O prazo para a inscrição será encerrado no dia 19 de junho de 2015 às 17:00 horas.
4. DA SELEÇÃO
Os estudantes inscritos serão convocados para entrevista que terá caráter eliminatório. A
entrevista é de responsabilidade da Coordenação de Extensão da Unidade Ituiutaba.
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA BOLSA
Xerox do histórico escolar atualizado, CPF, carteira de identidade, dados bancários e endereço
residencial e telefone para contato, o Termo de Compromisso, cópia dos comprovantes em
organização de eventos acadêmicos.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A relação dos estudantes selecionados será divulgada no dia 29 de junho no site da UEMG.
7. CRONOGRAMA
Atividades
Lançamento do edital

data/prazo
9/06/2015

Recebimento da inscrição e documentação
entrevistas
resultado

até dia 19/06/2015

20/06/2015
29/06/2015

Centro de Extensão Unidade Ituiutaba

Profª. Dra. Patrícia Alves Cardoso
Coordenadora de Extensão

Ituiutaba, 09 de junho de 2015

