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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO RECICLAR 

E TRANSFORMAR – 2021 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO/CENEX 

 

EDITAL Nº 01/2020 – FOMENTO DE BOLSAS DE EXTENSÃO PARA PROGRAMAS E 

PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO Nº 403591: “RECICLAR E TRANSFORMAR” – 

PROJETO DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS EM MONTES CLAROS/MG 

 

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 (403591): “Reciclar e Transformar” – Projeto de 

apoio à consolidação de associações de catadores de materiais recicláveis em Montes Claros/MG. 

 

1. OBJETIVOS DO PROJETO DE EXTENSÃO 

 

1.1 Objetivo geral 

Apoiar a consolidação de quatro associações de catadores de materiais recicláveis em Montes 

Claros/MG. 

 

1.2 Objetivos específicos 

1) Dar suporte ao planejamento e implementação de ações de organização do trabalho, incluindo 

aspectos como: divisão de tarefas, jornada de trabalho, remuneração, saúde e segurança ocupacionais. 

2) Apoiar ao planejamento e implementação de ações de organização da produção, incluindo aspectos 

como: agregação de valor aos produtos, etapas do processo produtivo, arranjo físico e fluxo, 

planejamento e controle da produção, logística de transporte e armazenamento. 

3) Prestar assessoria para o relacionamento das associações com o poder público e a sociedade civil, 

incluindo aspectos como: licenciamento junto aos órgãos competentes, estabelecimento de parcerias 

para coleta de material reciclável e elaboração de ações de educação ambiental. 

 

2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 03/03/2021 a 10/03/2021. 

 

3. LOCAL: inscrições pelo e-mail giovannifonseca@gmail.com 

 

4. CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES: 20 (vinte) horas semanais com disponibilidade para 

eventuais atividades no turno noturno e em alguns finais de semana. 
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5. PERÍODO DA BOLSA: de abril (2021) a março (2022) (inclusive durante períodos de férias 

escolares). 

Observações: 

i. O(A) candidato(a) selecionado(a) deverá possuir conta corrente ativa no Banco do Brasil, da qual 

seja o(a) único(a) titular. 

ii. As bolsas de Extensão “serão pagas mensalmente e adotarão como referência os valores das bolsas 

correspondentes pagas pelas agências oficiais de fomento à pesquisa” (Art. 2º do Decreto Nº 7.416, 

de 30 de dezembro de 2010). 

 

6. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

6.1 Ficha de inscrição preenchida e respostas às questões que constam do Anexo 1 deste edital. 

6.2 Cópia do documento atualizado que ateste o rendimento semestral global (RSG) / nota semestral 

global (NSG) de todos os períodos cursados (documento disponibilizado pela internet). 

6.3 Currículo Lattes – CNPq atualizado com atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

6.4 Cópia do RG e CPF. 

 

7. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

7.1 Requisitos para inscrição 

a. Estar regularmente matriculado(a) no curso de graduação em Administração da UFMG 

Campus Montes Claros. 

b. Ter cursado ou estar cursando a disciplina ICA161 Administração da Produções e Operações. 

c. Não ser beneficiário(a) de qualquer outro tipo de bolsa acadêmica da UFMG ou de outras 

fontes oficiais. 

d. Ter disponibilidade para desenvolver as atividades mencionadas no item 8 deste edital. 

 

7.2 Critérios de seleção 

a. Rendimento global semestral (RSG)/nota semestral global (NSG) – 20 pontos. 

b. Respostas às questões do Anexo 1 deste edital – 20 pontos. 

c. Experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão – 10 pontos. 

d. Entrevista/arguição quanto às atividades a serem desenvolvidas durante a vigência da bolsa – 

50 pontos. 

 

7.3 Cronograma 

1ª Etapa – Envio para o e-mail giovannifonseca@gmail.com até o dia 10/03/2021 (quarta-feira), às 

23:59 horas, dos documentos para inscrição no formato PDF (ver item 6 deste edital). 

 

2ª Etapa – Entrevista pelo MS Teams no dia 12/03/2021 (sexta-feira), às 9:00 horas da manhã. Serão 

classificados(as) para esta etapa até 6 (seis) candidatos(as) que obtiverem as maiores pontuações, de 

acordo com os subitens a, b e c dos critérios de seleção adotados neste edital (ver item 7.2). As 
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entrevistas terão um primeiro momento comum para todos(as) os(as) classificados(as). Instruções 

adicionais serão fornecidas neste primeiro momento. O link do MS Teams será enviado por e-mail no 

dia 11/03/2021. 

 

8. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

a. Participar das atividades do Encontro de Extensão em 2021, apresentando trabalho como 

autor(a) ou coautor(a). 

b. Participar da Jornada de Extensão da UFMG/2021. 

c. Participar de outros eventos promovidos pela Proex/Cenex. 

d. Participar de reuniões periódicas com a equipe do projeto. 

e. Participar de outras atividades a serem desenvolvidas pela equipe do projeto, sempre 

observando as medidas de enfrentamento à COVID-19 adotadas pela UFMG. 

f. Elaborar os relatórios de atividades dentro dos prazos solicitados. 

 

 

 

Montes Claros, 03 de março de 2021. 

 

 

 

 

Giovanni Campos Fonseca 

Coordenador do projeto nº 403591: “Reciclar e Transformar” – Projeto de apoio à consolidação de 

associações de catadores de materiais recicláveis em Montes Claros/MG 
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ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO 

Edital nº 01/2020 

Seleção de bolsista para o projeto (403591): “Reciclar e transformar” – Projeto de apoio à 

consolidação de associações de catadores de materiais recicláveis em Montes Claros/MG 

 

NOME:  

DATA DE NASCIMENTO (dd/mm/aaaa):  

CURSO:  MATRÍCULA:  

TELEFONE:  E-MAIL:  

1. Como a sua participação nesta ação de extensão poderá contribuir com a sua formação 

acadêmica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comente sobre o seu interesse e como você poderá contribuir para esta ação de extensão. 

Considere o campo de conhecimento relacionado às atividades deste Projeto e o trabalho 

com os grupos sociais com os quais a equipe deste projeto atua. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


