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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

CENTRO DE EXTENSÃO DO ICA/UFMG 

(38)2101-7745 
cenex@ica.ufmg.br 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

PBEXT e EXTENSÃO AF 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO/CENEX 

 

Edital 003/2023 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA Programa - 500010 - APOIO A AGRICULTORES 

FAMILIARES DO NORTE DE MINAS GERAIS EM ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 

HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA 

 
  

 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG 

 

Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 04 (quatro) bolsistas para desenvolver 

atividades relacionadas às demandas dos  projetos vinculados ao  Programa - 500010 - APOIO 

A AGRICULTORES FAMILIARES DO NORTE DE MINAS GERAIS EM ATIVIDADES 

DE PRODUÇÃO HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA e nos seguintes projetos vinculados : 

Projeto - 403131 – Mais leite saudável para o norte de Minas Gerais: qualidade, 

produtividade e sustentabilidade 

Projeto - 404350 - Responsabilidade social, promoção de vida e formação cidadã- 

juntando as forças. 

404346 Projeto- Produção de conteúdo e difusão de informações sobre a produção leiteira por 

meio de mídias sociais 

 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 02/03/2023 a 09/03/2023 

INSCRIÇÕES  ON LINE enviadas até as 23h:59 min do dia 09/03/2023 para o e-mail: 

ufmg.sanileite@gmail.com 

2. CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES: 20 horas semanais, com disponibilidade 

definida pelos orientadores durante a semana e/ou em finais de semana e período de 

férias. 

3. INFORMAÇÕES SOBRE AS BOLSAS NESTE EDITAL 003/2023 

Bolsa  Projeto/ Programa* Carga Horária  Orientação 

1** 403131  

 

20 Anna 

2** 

 

403131  
 

20 Julia 

3*** 

 

403131 20 Flávio Gonçalves 

4*** 404346  10 Delcio e Anna 

404 350  10 

mailto:cenex@ica.ufmg.br
mailto:ufmg.sanileite@gmail.com
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*As atividades a serem desenvolvidas por cada bolsista/projeto será apresentada no item 9 deste  

** O bolsista que for contemplado com a bolsa 1 e 2 , sob orientação fará o acompanhamento 

técnico de  quatro fazendas (item 9.1.1)   

*** O bolsista que for contemplado com a bolsa 3 , orientação fará o acompanhamento técnico 

de  três fazendas  e destinará 6 horas semanais para   atividades de gestão financeira das 

demais fazendas 

**** O bolsista que for contemplado com a bolsa 4 fará o executará integralmente as 

atividades do projeto  404 350 (item 9.1.3)   404346 (item 9.1.3) e 

 

 

 

4. PERÍODO DA BOLSA: Vigência março de 2023 a fevereiro de 2024. 

 

5. REQUISITOS: Discentes regularmente matriculados em um curso de graduação do 

ICA-UFMG 

 

6. DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

a) Cópia de ficha de inscrição disponível no Anexo 1, assinada e digitalizada. 

b) Cópia de comprovante de matrícula retirado da internet. 

c) Histórico escolar contendo o RSG, podendo ser documento retirado da internet, 

desde que o RSG esteja incluído. 

d) Cópia do Currículo Lattes - CNPq - contendo atividades de EXTENSÃO  , 

PESQUISA e ENSINO e PUBLICAÇÔES  previstas para pontuação 

devidamente COMPROVADAS. 

 

A ausência de qualquer  documento citados nos itens a, b, c e d levará à exclusão do 

candidato por não atender aos documentos obrigatórios. 

 

6.1  Documento opcional  

Caso o candidato seja classificado pela FUMP  deverá apresentar documento que 

comprove a  classificação ATUALIZADO com data de validade até março de 2024. 

 

7. DATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO:  
 

Dia 10 de Março de 2023. A entrevista dos alunos ocorrerá via plataforma Teams.  

 

Os alunos inscritos receberão um comunicado quanto ao horário de realização da ‘

 entrevista. 

 

8. PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO: 
 

● Estar matriculado nos cursos de graduação do ICA/, cursando entre o 3.  e 

oitavo período. Não poderão se inscrever alunos com previsão de conclusão 

do curso antes do período de encerramento da bolsa que será março de 

2024. 

● Não possuir qualquer outro tipo de bolsa, exceto FUMP. 
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9. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

a) Participar das atividades do XXIII Encontro de Extensão, devendo apresentar trabalho 

como autor ou coautor; 

b) Participar da Jornada de Extensão do ICA/2023; 

c) Participar de reuniões mensais com o orientador (a); 

d) Manter dados atualizados para registro no SIEX; 

e) Atuar em todas as ações de extensão vinculadas ao Programa conforme disponível em : 

https://sistemas.ufmg.br/siex/PrepararPesquisarAcaoExtensao.do?clean=1 incluindo os 

dados 

f) Realizar atividades de acordo com demanda em finais de semana e períodos de férias 

escolares. 

 

9.1  ATIVIDADES ESPECIFICAS e PERFIL  DESEJADO  POR PROJETO 

 

 

9.1.1 Projeto - 403131 – Mais leite saudável para o norte de Minas Gerais: qualidade, 

produtividade e sustentabilidade 

Carga horária semanal : 10 horas 

 

Perfil desejado: 

a) Ter experiência previa em atividades de extensão relacionadas à produção de 

leite. 

b) Conhecimento prévio em informática/tecnologia da informação (word, excel, 

powerpoint, além de redes sociais). 

c) Ter boa comunicação. 

d) Ser proativo para atividades manuais. 

e) Ter iniciativa, criatividade e afinidade para trabalhar com planejamento, apoio 

na realização de eventos e atendimento ao público. 

f) Ter facilidade de trabalhar em equipe. 

g) Ter disponibilidade para desenvolver as atividades mencionadas nas atividades 

gerais e especificas deste edital.. 

h) Ter disponibilidade para atividades incluindo nos períodos de férias escolares e 

finais de semana 

 

Atividades especificas. 

 

mailto:cenex@ica.ufmg.br
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a) Acompanhamento técnico mensal de  propriedades rurais  produtoras de leite , 

vinculadas ao projeto  de parceria UFMG e CCPR. 

** O bolsista que for contemplado com a bolsa 1 e 2 , sob orientação fará o 

acompanhamento técnico de  três fazendas  e destinará 6 horas semanais para   

atividades no projeto 404 350. 

*** O bolsista que for contemplado com a bolsa 3 , orientação fará o 

acompanhamento técnico de  três fazendas  e destinará 6 horas semanais para   

atividades de gestão financeira das demais fazendas 

**** O bolsista que for contemplado com a bolsa 4 fará o acompanhamento técnico 

de  uma fazenda  e executará integralmente as atividades do projeto 404346 

b) Realizar 1 visita mensal a cada propriedade com elaboração de relatórios atendendo 

ao sistema GCAP da CCPR. 

c) Participar mensalmente das capacitações do Circuito Nota  10 da CCPR. 

d) Apresentar oficinas  para capacitação dos produtores, assim como dos participantes 

do grupo, montagem de cartilhas explicativas. 

 

9.1.2 Projeto - 404350 - Responsabilidade social, promoção de vida e formação cidadã- 

juntando as forças. 

Carga horária semanal : 10 horas 

Perfil desejado: 

a) Ter experiência previa em atividades de sociais envolvendo públicos em áreas 

de vulnerabilidade. 

b) Conhecimento prévio em informática/tecnologia da informação (word, excel, 

powerpoint, além de redes sociais). 

c) Ter boa comunicação. 

d) Ser proativo para atividades manuais. 

e) Ter iniciativa, criatividade e afinidade para trabalhar com planejamento, apoio 

na realização de eventos e atendimento ao público. 

f) Ter facilidade de trabalhar em equipe. 

g) Ter disponibilidade para desenvolver as atividades mencionadas nas atividades 

gerais e especificas deste edital.. 

h) Ter disponibilidade para atividades incluindo nos períodos de férias escolares e 

finais de semana 

 

Atividades especificas:  

 

a) Realizar atividades relacionadas a projetos sociais com famílias em 

vulnerabilidade na zona urbana e rural  de Montes Claros  e norte de Minas 

mailto:cenex@ica.ufmg.br
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incluindo distribuição de alimentos e campanhas especificas como Páscoa, Natal 

e outras. 

b) Visitar as famílias para coleta de dados e atualização de cadastros nos bairros: 

Santos Reis, Vila Atlântida, Antônio Narciso, Bela Vista, Bela Paisagem, Vila 

Áurea, Castelo Branco, Vila São Francisco, Vitoria 1, Vitoria 2 e Cidade 

industrial,  com cadastro de famílias e acompanhamento social das mesmas. 

c) Organização e apresentação de oficinas para promoção de qualidade de vida para 

as famílias, elaboração de material didático e registro das atividades.  

d) Ter disponibilidade para atividades nas segundas feiras  de 18:00 as 21:00h, 

quando requisitado pelo orientador. 

 

9.1.3 Projeto- 404346 Produção de conteúdo e difusão de informações sobre a produção 

leiteira por meio de mídias sociais 

 

Carga horária semanal : 10 horas  

 

Perfil desejado: 

Perfil desejado: 

a) Ter Conhecimento prévio em informática/tecnologia da informação (corel, 

adobe, word, excel, powerpoint, redes de computadores e gerenciamento de re 

redes sociais). 

b) Ter boa comunicação. 

c) Ser proativo para atividades manuais. 

d) Ter iniciativa, criatividade e afinidade para trabalhar com planejamento, apoio 

na realização de eventos e atendimento ao público. 

e) Ter facilidade de trabalhar em equipe. 

f) Ter disponibilidade para desenvolver as atividades mencionadas nas atividades 

gerais e especificas deste edital.. 

g) Ter disponibilidade para atividades incluindo nos períodos de férias escolares e 

finais de semana 

 

Atividades especificas:  

 

mailto:cenex@ica.ufmg.br
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a) Gerenciar o perfil do Sanileite  e programa Social  no Instagram  

b) Produção  de material didáticos temáticos alusivos ao programa de extensão para  mídias 

sociais e impressas alusivas ao Programa: produção animal, conservação ambiental, 

manejo de resíduos urbanos e rurais  e inserção social. 

c) Divulgar atividades desenvolvidas nos dois perfis de instagram. 

d) Atualizar sites de responsabilidade do Prof. Delcio, de acordo com dados que ele 

disponibilizar 

e) Atualizar mensalmente atividades desenvolvidas no site SIEX   

f) Auxiliar os colegas na produção de material didático para divulgação. 

g) Gerenciar o lançamento de dados no GCAP CCPR e controle de solicitaçãoes na 

FUNDEP 

 

10. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO: 
  

a) Rendimento Global Semestral (RSG) e/ou Nota Semestral Global (NSG): 25 

pontos 

b) – Entrevista/arguição: 50 pontos 

c) Currículo -25 pontos 

Será considerado 

 Atividades de extensão vinculadas ao Programa de Extensão UFMG- 500010-Programa 

de apoio aos agricultores familiares e ou no grupo de estudos SANILEITE  e outros 

projetos do ICA, como bolsista ou voluntario considerando tempo proporcional ao 

período de estudo na UFMG. Para egressos será pontualidade, disponibilidade, 

frequência e proatividade e atendimento ao solicitado pelos orientadores no ano de 

2022. 

 Atividades de extensão vinculadas a outros projetos do ICA, como bolsista ou 

voluntario considerando tempo proporcional ao período de estudo  na UFMG. 

 

 Atividades de pesquisa vinculadas ao Programa de Extensão UFMG- 500010-Programa 

de apoio aos agricultores familiares e ou no grupo de estudos SANILEITE  outros 

projetos do ICA. 

 

 Atividades de ensino vinculadas ao Programa de Extensão UFMG- 500010-Programa 

de apoio aos agricultores familiares e ou no grupo de estudos SANILEITE  outros 

projetos do ICA. 

 

 Estágios, capacitações  e formação complementar 

 

 Produção técnica e cientifica (resumos, folhetos, artigos, boletins técnicos, etc)  

 
 

Montes Claros, 01 de março de 2023 

 

Professora Anna Christina de Almeida 

Coordenadora do Programa de extensão Nº SIEX  500010 

mailto:cenex@ica.ufmg.br

