
                                                                                                                

                                                                                               

 

                                                                                                                                 

       

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA APOIO AO PROJETO 

VIVEIRO DE MUDAS FRUTÍFERAS, ORNAMENTAIS E 

SILVICULTURAIS DO ICA/UFMG 
 

 

EDITAL no 001/2021/PBEXT/PROEX 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO (400620): VIVEIRO DE MUDAS 

FRUTÍFERAS, ORNAMENTAIS E SILVICULTURAIS DO ICA/UFMG 

 

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 (400620): Viveiro de mudas frutíferas, 

ornamentais e silviculturais do ICA/UFMG 

 

Número de vagas = 01 (uma) 

 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 24/02/2022 a 04/03/2022. 

2. Local: no Laboratório de Propagação de Plantas – GEFEN ICA/UFMG (08h às 12h e 

13h às 17h). 

 

Carga Horária de atividades: 20 horas semanais, com disponibilidade para eventuais 

atividades no turno noturno e em alguns finais de semana.  

 

3. PERÍODO DA BOLSA: Vigência de março (2022) a fevereiro (2023) (inclusive julho). 

 

4. REQUISITOS: Discentes de graduação da UFMG. 

 

5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

5.1 Cópia do Histórico com o rendimento ou nota semestral global (RSG ou NSG) de 

todos os períodos cursados (documento disponibilizado pela internet).  

5.2 Currículo Lattes - CNPq - contendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

5.3 Cópia do documento de identidade e do CPF. 

 

6. DATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO: dia 07 de março às 14h no Laboratório de 

Propagação de Plantas – GEFEN ICA/UFMG 

 

Cronograma de atividades: 

 

14h - Apresentação dos candidatos.  

14h15 - Início da prova escrita. 

15h15 - Término da prova escrita.  

15h30 - Início das entrevistas (a ordem será a de apresentação dos candidatos às 14h). 
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Observações: 

 

*O candidato que não se apresentar até às 14h15 será desclassificado.  

**O candidato que não comparecer a uma das etapas será desclassificado.  

 

 

7. PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO: 

 

• Estar matriculado nos cursos de graduação do ICA/UFMG (a partir do 3º 

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. 

 

8. Atividades a serem desenvolvidas: 

 

A) Participar das atividades do XXII Encontro de Extensão, devendo apresentar trabalho 

como autor ou coautor. 

B) Participar da Jornada de Extensão do ICA/2022. 

C) Participar de outros eventos promovidos pela Proex/GEFEN; 

D) Participar de reuniões semanais do GEFEN do ICA/UFMG; 

E) Apoio as atividades de pesquisa, ensino e extensão do Projeto.  

 

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: 

 

Apoiar por meio de concessão de uma bolsa o desenvolvimento do projeto de extensão, 

VIVEIRO DE MUDAS FRUTÍFERAS, ORNAMENTAIS E SILVICULTURAIS DO 

ICA/UFMG, permitindo que o bolsista tenha uma formação diversificada na área de produção 

de mudas, gestão de viveiros, assistência técnica e organização, promoção e ministração de 

cursos, oficinas e eventos. 

 

Critérios para seleção: 

1-Avaliação por meio do Rendimento Global Semestral (RSG) - 20 pontos. 

2- Avaliação escrita – 40 pontos. 

3- Experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão (comprovado no currículo 

apresentado) - 30 pontos. 

4- Entrevista/arguição quanto às atividades a serem desenvolvidas em 2019 - 10 pontos 
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Montes Claros, 23 de fevereiro de 2022. 
 

 

 

 

 

 

Professor Paulo Sergio Nascimento Lopes 
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