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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS   

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO/CENEX 

FOMENTO DE BOLSAS PARA APOIO À GESTÃO DA EXTENSÃO-2022 

 

EDITAL no 001/2022 

 

Seleção de bolsistas para o PROGRAMA SIEX 500357 - AGROECOLOGIA DO 

SEMIÁRIDO MINEIRO. 

 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG 

 

Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 02 (dois) bolsistas modalidade PBEXT 

para desenvolver atividades relacionadas às demandas do PROGRAMA SIEX 500357 - 

AGROECOLOGIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO. Sendo uma (1) das vagas para desenvolver 

atividades no projeto SIEX 403591 - “Reciclar e Transformar”: Projeto de apoio à 

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

a outra vaga (1) para desenvolver atividades no projeto SIEX 401994 - Produção animal e 

vegetal no tratamento da dependência química. 

 

Número de vagas = 02 (duas) vagas modalidade PBEXT: uma (1) para o projeto SIEX 403591 

e outra (1) para o projeto SIEX 401994 ambos vinculados ao programa SIEX 500357. 

 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 24 de fevereiro de 2022 até às 15 horas de 04 de 

março de 2022  

2. Local: e-mail profa. Márcia Martins mmartins07@gmail.com  

 

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/abril (2022) a fevereiro (2023). 

 

4. REQUISITOS: Discentes de graduação da UFMG. 

 

5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

5.1 Preenchimento de ficha de inscrição disponível no Anexo 1 e 2 (de acordo com a 

ação de extensão/projeto indicado em cada anexo). 

mailto:mmartins07@gmail.com
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5.3 Cópia do Histórico ou de documento que ateste o rendimento semestral global 

(RSG) de todos os períodos cursados. 

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. 

 

6. DATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO: 04 de março – às 16 horas, sala teams,  

link a ser divulgado para os candidatos posteriormente 

 

 

Cronograma de atividades: 

 

16h00min - Apresentação dos candidatos.  

16h10min - Início da prova escrita. 

17h10min - Término da prova escrita.  

17h10min - Início das entrevistas  

 

Observações: 

 

*O candidato que não se apresentar até às 16:00 será desclassificado.  

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

 

 

7. PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

✓ Estar matriculado em 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/Cenex; 

D) Participar de atividades relacionadas aos projetos dentro e fora do Campus 
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E) Apoio durante os eventos no ICA e fora do Campus.  

 

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. 

 

 

9. OBJETIVOS: 

 

9.1 Objetivo Geral:  

Organizar, gerenciar, disseminar e atuar junto as ações de extensão do Programa Agroecologia 

do Semiárido Mineiro, ampliando e aprimorando atividades técnicas, visando à difusão e 

democratização da informação na interação entre os docentes, discentes, técnicos 

administrativos e público externo à Unidade. 

 

9.2 Objetivos Específicos:   

a) Promover diálogo permanente com a comunidade acadêmica interna à Instituição; 

b) Colaborar com uma formação acadêmica crítica e comprometida com as questões sociais, de 

modo a articular conteúdos apreciados em sala de aula com as atividades de extensão 

desenvolvida;  

c) Mobilizar docentes, discentes, colaboradores e comunidade sobre questões sociopolíticas, 

culturais e ambientais; 

d) Promover cursos aos graduandos como oportunidade de complementação do conhecimento 

acadêmico; 

e) Estimular as ações coordenadas de gestão participativa. 

f) Candidatos(as) a vaga para o projeto SIEX 403591: i) apoiar a consolidação de quatro 

associações de catadores de materiais recicláveis em Montes Claros/MG; ii) 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; iii) 

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; iv) 

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. 

g) Candidatos(as) a vaga para o projeto SIEX 40199: i) Apoiar ações de extensão voltadas 

para a Fazenda da Solidariedade e Esquadrão da Vida com técnicas produtivas para a produção 

de animais e vegetais; ii) Capacitar os internos nos processos de criação de galinhas caipiras, 

suínos caipiras e para a produção de vegetais; iii) Cuidar da saúde dos animais criados nas 

unidades e capacitar os internos quanto aos cuidados para prevenção e controle de zoonoses; 

iv) Orientar a produção de vegetais destinados a alimentação dos internos e dos animais das 

unidades; v) Capacitar quanto a técnicas de produção agroecológica na produção vegetal e 
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animal; vi) Orientar quanto às práticas de produção e manipulação higiênica de alimentos; vii) 

promover curso de capacitação para os internos nos processos produtivos de animais e 

produção agrícola no semiárido; viii) Oportunizar aos graduandos dos cursos do ICA/UFMG o 

contato com uma instituição filantrópica de apoio a recuperação de dependência química; ix) 

Facilitar aos graduandos e Pós-graduandos do ICA/UFMG a oportunidade de terem contato 

com atividades práticas relacionadas aos diferentes conteúdos abordados em cada Curso. 

 

10. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO: 

 

10.1 Candidatos(as) a vaga para o projeto SIEX 403591: “Reciclar e Transformar”: Projeto 

de apoio à consolidação de associações de catadores de materiais recicláveis em Montes 

Claros/MG  

10.1.1 Avaliação por meio do Rendimento Global Semestral (RSG): 30 pontos 

10.1.2 Avaliação escrita: 30 pontos 

10.1.3 Experiências em atividades de ensino, pesquisa e extensão (comprovadas): 30 

pontos 

10.1.4 Entrevista/arguição: 10 pontos 

 

10.2 Candidatos(as) a vaga para o projeto SIEX 40199: Produção animal e vegetal no 

tratamento da dependência química 

10.2.1 Avaliação por meio do Rendimento Global Semestral (RSG): 30 pontos 

10.2.2 Avaliação escrita: 20 pontos 

10.2.3 Experiências em atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas em 

centro de tratamento de dependentes (comprovadas): 30 pontos 

10.2.4 Experiências em atividades de ensino, pesquisa e extensão de modo geral 

(comprovadas): 10 pontos 

10.2.5 Entrevista/arguição: 10 pontos 

 

 

 

 

Montes Claros, 23 de fevereiro de 2022 

 

 

Professora Márcia Martins 

Coordenadora do PROGRAMA SIEX 500357 - AGROECOLOGIA DO SEMIÁRIDO 

MINEIRO 
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ANEXO 1 (Ação de Extensão: SIEX 403591) 

 

 

Ficha de Inscrição para Seleção de Bolsista de Extensão 

 

Ação de Extensão: SIEX 403591 - “RECICLAR E TRANSFORMAR”: PROJETO DE APOIO À 

CONSOLIDAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM 

MONTES CLAROS/MG 

 

Candidato(a):____________________________________________________________ 

 

Telefone(s):______________________________________________________________ 

 

Email:__________________________________________________________________ 

 

Nº de matrícula:__________________________________________________________ 

 

Nº da C.I (RG):__________________________________________________________ 

 

Nº do CPF: ______________________________________________________________ 

 

Curso: _________________________________________________________________ 

 

Período: ________________________________________________ 

 

 

 

 

Montes Claros, ________de__________________________de___________ 

 

 

 

Assinatura:______________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 (Ação de Extensão: SIEX 401994) 

 

 

Ficha de Inscrição para Seleção de Bolsista de Extensão 

 

Ação de Extensão: SIEX 401994 - PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL NO TRATAMENTO DA 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

Candidato(a):____________________________________________________________ 

 

Telefone(s):______________________________________________________________ 

 

Email:__________________________________________________________________ 

 

Nº de matrícula:__________________________________________________________ 

 

Nº da C.I (RG):__________________________________________________________ 

 

Nº do CPF: ______________________________________________________________ 

 

Curso: _________________________________________________________________ 

 

Período: ________________________________________________ 

 

 

 

 

Montes Claros, ________de__________________________de___________ 

 

 

 

Assinatura:______________________________________________________________________ 


