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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS – 2021 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO/CENEX 
FOMENTO DE BOLSAS PBEXT-2021 

 
EDITAL no 001/2021 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO (402942): RECICLAGEM URBANA - EDUCANDO PARA 
TRANSFORMAR 

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG 

 
Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 01 (um/uma) bolsista para desenvolver atividades 
relacionadas às demandas do projeto (402942): Reciclagem urbana: Educando para transformar. 
 
Número de vagas = 01 (uma) 
 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 19/02/2021 a 01/03/2021. 

2. Local: enviar documentação para o e-mail: crissafortes.ufmg@gmail.com 
 
Carga Horária de atividades: 20 horas semanais, com disponibilidade para eventuais atividades em 
finais de semana.  

 
3. PERÍODO DA BOLSA: Vigência de abril (2021) a abril (2022). 
 
4. REQUISITOS: Estudante de Graduação em Zootecnia, bolsista FUMP, RSG mínimo: 3,0 

 
5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 
5.1 E-mail com nome completo e curto texto descrevendo o interesse pela vaga.  
5.3 Cópia do Histórico ou de documento que ateste o rendimento semestral global (RSG) de 
todos os períodos cursados (documento disponibilizado pela internet).  
5.4 Currículo Lattes - CNPq - contendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
5.5 Cópia de documento que comprove conta bancária no Banco do Brasil, individual e tipo 
conta corrente, cópia do documento de identidade e do CPF. 
5.6 Comprovante classificação como bolsista FUMP. 
 

6. DATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO: dia 2 de março às 14h no pelo google meeting (link será 
encaminhado em resposta ao e-mail de inscrição). 
 

7. PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO: 
 

• Estar matriculado nos cursos de graduação em Zootecnia do ICA/UFMG (a partir do 2º 
período); 

• Não possuir qualquer outro tipo de bolsa, exceto FUMP; 

• Ter iniciativa, criatividade e afinidade para trabalhar com planejamento, apoio na 
realização de eventos e atendimento ao público; 

• Ter facilidade de trabalhar em equipe; 

• Ter disponibilidade para desenvolver as atividades mencionadas no item 8 deste edital. 
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8. Atividades a serem desenvolvidas: 

 
A) Participar das atividades junto à comunidade de Montes Claros descrita o projeto; 
B) Participar das atividades do Encontro de Extensão, devendo apresentar trabalho como autor ou 

coautor. 
C) Participar da Jornada de Extensão do ICA. 
D) Participar de outros eventos promovidos pela Proex/Cenex; 
 
Além das atividades citadas acima o bolsista deverá: 
a- Elaborar os relatórios de atividades dentro dos prazos solicitados. 
b- Participar de todas as reuniões convocadas pela coordenação do Projeto. 

 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral:  

Implantação do conceito de reciclagem urbana junto à comunidade. Desenvolvimento de oficinas e 
cartilhas de extensão como ferramentas de ensino da educação ambiental. Desenvolver o conceito de 
que somos todos responsáveis pela Leishmaniose visceral em nossa cidade e como devemos trabalhar 
para reduzi-la.  
 
Critérios para seleção: 

1-Avaliação por meio do Rendimento Global Semestral (RSG) - 10 pontos. 
2- Avaliação escrita e-mail – 30 pontos. 
3- Experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão (comprovado no currículo apresentado) - 
10 pontos. 
4- Entrevista/arguição - 50 pontos 
 
 
 
 

Montes Claros, 18 de fevereiro de 2021. 
 
 

Cristina Sá Fortes 
Coordenador(a) do Projeto/Programa de extensão (402942): Reciclagem urbana: Educando para 

transformar 
 
 


