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SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO:  
“Olericultura e Plantas Medicinais na Formação de jovens e adultos”  

 
Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 02 (dois) bolsistas para desenvolver atividades de 
extensão no projeto: “Olericultura e Plantas Medicinais na Formação de Jovens e adultos”  
 
1. Período de inscrições: de 04/03/2021 a 12/03/2021 (exclusivamente via e-mail: agropetufmg@gmail.com). 
2. Carga Horária de atividades: 20 horas semanais, com disponibilidade para atividades em finais de 
semana. 
3. Requisitos:  

• Ter cursado ou estar cursando as disciplinas de Olericultura e Plantas Medicinais e aromáticas e, 

ou, ter experiência prévia, comprovada, nas áreas de olericultura e plantas medicinais. Não possuir 

qualquer tipo de bolsa acadêmica. O candidato deverá possuir, caso selecionado, conta corrente no 

Banco do Brasil, para recebimento da bolsa.  

4. Documentos para inscrição (enviar para agropetufmg@gmail.com): 

• Envio de e-mail para agropetufmg@gmail.com, com informações para inscrição do candidato: nome, 

matrícula, data de nascimento, curso de graduação, telefone de contato e descrição da experiência em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

• Cópia do Histórico Escolar.  

5. Data de realização da seleção: dia 15 de março de 2021 a partir de 8h00min em reunião online, com link a 
ser divulgado. 
 
6. Atividades a serem desenvolvidas: 

• Participar de atividades semanais, aos sábados, no CSEMC.  

• Orientar e acompanhar a instalação de hortas e hortos medicinais em instituições.  

• Produzir vídeos para divulgação de informações. 

• Organizar reuniões online com público alvo do projeto de extensão. 

• Ministrar palestras e cursos sobre olericultura e plantas medicinais.  

• Contribuir na manutenção do horto medicinal. 

• Contribuir na produção de mudas para hortos e hortas medicinais.  

• Elaborar relatório de atividades e apresentar pôster na Semana do Conhecimento. 

7. Critérios para seleção: 

• Currículo e Histórico escolar – 40 pontos 

o Histórico. 10 pontos. 

o Experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 30 pontos. 

• Entrevista e avaliação escrita – 60 pontos 

o Entrevista - 30 pontos 

o Avaliação escrita na área tema dos projetos (olericultura e plantas medicinais) - 30 pontos 

 

Montes Claros, 03 de março de 2021. 
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