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RESULTADO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA EM COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO 

COM A COMUNIDADE – 2021  

CENTRO DE COMUNICAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG 

 

O Centro de Comunicação do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG torna público o 

RESULTADO  da  seleção  para  1 (uma) vaga imediata de bolsista  

para desenvolvimento de atividades de Comunicação e Relacionamento com a Comunidade na 

instituição. 

Foram realizadas 32 inscrições ao todo, oito candidatos foram classificados para a segunda etapa. 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 23 e 24 de agosto, por videoconferência pela 

plataforma online Microsoft Teams. O candidato selecionado para a primeira colocação foi 

informado na quarta-feira, dia 25 de agosto por mensagem de e-mail. Da mesma forma, os demais 

participantes foram comunicados por e-mail sobre a finalização do processo seletivo. No caso de 

desistência do primeiro selecionado, o próximo candidato/a na fila de classificação será 

convocado para assumir o posto. 

Participaram do processo seletivo 30 candidatos, duas inscrições foram desconsideradas por 

repetição. O perfil dos candidatos foi entre 19 e 42 anos, sendo 20 deles do ICA/UFMG, sete da 

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e outros três de outras instituições (PUC, 

UEMG e UnifipMoc). Foram inscritas 17 pessoas que se identificam como pretas ou pardas e 13 

brancas, 18 mulheres e 12 homens e, entre os candidatos homens, um se apresentou como pessoa 

com deficiência (PCD). Acreditamos que perfil múltiplo dos inscritos pode ser interpretado como 

resultado positivo no alcance da divulgação do edital entre diferentes grupos sociais, 

contemplando candidatos de Montes Claros e também de outras cidades. 

A abertura da vaga foi comunicada por meio de notícia no site do ICA (link de acesso). Em anexo, 

pode ser consultado o formulário de inscrições elaborado com questões abertas discursivas para 

que os inscrito/as apresentassem seu interesse na candidatura.  

O candidato selecionado na primeira colocação foi Patrick da Cruz Silva, estudante do quinto 

período de Engenharia Florestal no ICA/UFMG. Os procedimentos para efetivação do estágio 

foram comunicados individualmente e serão realizados nos próximos dias. A expectativa de início 

das atividades é na primeira quinzena de setembro.  

Abaixo, os três primeiros colocados no processo seletivo: 

1. Patrick da Cruz Silva 

2. Elias Barbosa Rodrigues 

3. Talita Vasconcelos Brandão  

 

 

Montes Claros (MG), 25 de agosto de 2021. 

 

http://www.ica.ufmg.br/
https://www.ica.ufmg.br/?noticias=ica-seleciona-bolsista-para-comunicacao-e-relacionamento-com-a-comunidade
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ANEXO

http://www.ica.ufmg.br/
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