
                                                                                                                

                                                                                               
                                                                                                                

                                                                                                                                 

       

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG 
 

EDITAL no 001/2021 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO SENDAS  

 
 
Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 02 (DOIS) bolsistas para 
desenvolver atividades relacionadas às demandas do PROJETO SENDAS. 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 27/07/2022 a 03/08/2022. 

2. Local: por meio do e-mail da coordenadora Profa. Maria Auxiliadora Pereira 
Figueiredo (doraengflor@gmail.com) (Até às 17h do dia 03/08/2022). 

 
Carga Horária de atividades: 20 horas semanais, com disponibilidade para eventuais 
atividades nos finais de semana, feriados e férias acadêmicas.  

 
3. PERÍODO DA BOLSA: Vigência de agosto de 2022 a março de 2023  
 
4. Pré-requisito para inscrição: 

 Estar matriculado no curso de Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola 
ou Agronomia da UFMG; 

 Estar cursando o quarto período ou período superior; 

 Não possuir qualquer outro tipo de bolsa, exceto FUMP; 

 Ter aptidão para realizar trabalhos em grupo, pois, trabalhará com os demais 
bolsistas e voluntários do Projeto. 

 Ter afinidade em trabalhar em Unidades de Conservação. 

 Ter facilidade de falar em público e viajar para comunidades rurais durante a 
semana e nos finais de semana. 

 Ter habilidade para a produção de resumos, vídeos, folhetos e cartilhas. ou 
interesse em desenvolvê-la. 
. 
 

 
5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 
A. Preenchimento de ficha de inscrição disponível no Anexo 1.  
B. Cópia do Histórico ou de documento que ateste o rendimento semestral 

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

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

D. Cópia de documento que comprove conta bancária no Banco do Brasil, 
individual e tipo conta corrente, cópia do documento de identidade e do 
CPF. 
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6. DATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO: entrevista no dia 05 de agosto a partir de 
15h por vídeo conferência na Plataforma Meet ou Teams (link será divulgado até o 
dia 04/08. 

 
7. Avaliações e critérios de seleção: 

7.1 Entrevista: 30%. Será considerado o interesse, a responsabilidade, a 
disponibilidade para o cumprimento das atividades, além do conhecimento geral 
sobre Ecologia (métodos de identificação de plantas, métodos de levantamentos 
florísticos e fitossociológicos), gestão ambiental e legislação ambiental. 
 
7.2 Avaliação do Currículo e do Histórico: 70%.   Média do rendimento semestral 
global (RSG) e avaliação das atividades de pesquisa, ensino, extensão; e outras 
desenvolvidas na graduação e que constem no currículo. 

 
8. Atividades a serem desenvolvidas: 
A) Participar da elaboração e execução das ações de pesquisa e extensão no âmbito do 

Projeto SENDAS. 
B) Participar das atividades da Semana de Iniciação Científica, devendo apresentar 

trabalho como autor ou coautor. 
C) Participar de outros eventos de cunho científico, em consonância com a coordenadora 

do projeto. 
D) Participar de reuniões mensais com a Coordenação do Projeto e demais participantes 

e colaboradores 
E) Apoio durante os eventos no ICA e fora do Campus.  
F) Elaborar os relatórios de atividades dentro dos prazos solicitados. 

 
Montes Claros, 27 de julho de 2022 

 
 

Profª Maria Auxiliadora Pereira Figueiredo 
Coordenadora do Projeto Sendas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: Para maiores esclarecimentos, os interessados poderão solicitar para a 
Coordenação via e-mail (doraengflor@gmail.com). 
 
 
 
 
 
 

mailto:doraengflor@gmail.com
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Anexo1 

 
EDITAL no 001/2020 

 
SELEÇÃO DE BOLSISTA e VOLUNTÁRIOS PARA PROJETO DE EXTENSÃO 

ECOSSISTEMA A SEU SERVIÇO (Modalidade da Bolsa:  PBEXT ) 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato (a): 
 
Matrícula:  
 
Período: 
 
1. Descreva sua experiência em atividades de pesquisa e/ou extensão.  Indique o período 
como voluntário, bolsista e relacione as atividades mais importantes (Utilize o campo 
abaixo). 
  
 
 
 
2. Com relação ao desempenho acadêmico: 
(     )Não deve disciplinas 
(     )Deve disciplina (s)    
 
Listar as disciplinas que não foram concluídas: 
 
 
3. Descreva sobre seu interesse em participar das atividades deste projeto. 
(Utilize o campo abaixo). 
 
 
 
 
4. Caso não seja classificado como bolsista, teria interesse em participar do projeto como 
voluntário (a)? 
(   ) SIM       (   ) NÃO 
 
 
Data: 
Assinatura: 
 
 
Observação: Anexar os documentos relacionados no edital. 


