
                                                     
 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSA PBEXT  
CENEX/ECI/Nº 05/2019 Programa de Gestão Estratégica do Centro de Extensão da Escola de Ciência da 
Informação da UFMG – Siex 500436 
 
O CENTRO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS GERAIS torna público que no período de 24/04/2019 a 07/05/2019 estarão abertas as 
inscrições para seleção de uma (1) vaga para bolsa PBEXT e uma (1) vaga para voluntariado para alunos (as) do curso 
de graduação em Arquivologia da UFMG, para atuar no Programa de  Gestão Estratégica do Cenex/ECI ,coordenado 
pela servidora Técnico-administrativa Gilma Pereira de Oliveira, atuando no Projeto de  organização de documentos, 
realizando as tarefas relacionadas a identificação, seleção, eliminação e classificação de seus documentos e elaboração 
de instrumento de pesquisa, projeto de extensão orientado pela professora Mariana Batista do Nascimento, primeira 
etapa do Programa. 
 
1. As inscrições serão feitas através do envio da documentação digitalizada para o e-mail cenex@eci.ufmg.br. 
2. Documentação exigida:  

a) Avaliação escrita (pequena redação relatando o porquê do interesse pelo Projeto, máximo uma (1) lauda); 
b) Cópia do comprovante de matrícula mais recente disponibilizado pela seção de ensino do curso; 
c) Cópia do histórico escolar (pode ser o que o aluno tem acesso pelo SIGA); 
d) Curriculum Lattes (Segundo norma da Proex/UFMG, é necessário possuir curriculum Lattes para ser 

cadastrado como bolsista de extensão (caso contrário o bolsista não conseguirá se cadastrar para 

recebimento da bolsa). 
 

3. Pré-requisitos: 
a) Ser aluno regularmente matriculado, entre o 5º e o 8º período do curso de graduação em Arquivologia da 

UFMG; 
b) Ter disponibilidade de 20h/semanais de dedicação ao projeto (turno e horários a combinar com o 

coordenador). Para o voluntariado a carga horária poderá ser menor e também combinada com o orientador. 
c) Não estar recebendo outro tipo de bolsa acadêmica e/ou financiada por instituição ligada à Universidade 

Federal de Minas Gerais; 
4. Seleção  

a) Etapas da seleção  
- Análise da documentação exigida (conforme item 2); 
- Entrevista. 
b) A entrevista será realizada no dia 08/05/2019, às 14:00.  

Local: Sala 4050, no 4º andar da Escola de Ciência da Informação. 
 
5. Previsão para início das atividades: maio de 2019. (duração da bolsa: maio a setembro de 2019) 

 
6. Valor da bolsa paga pela Pró-Reitoria de Extensão PBEXT: R$ 400,00, podendo integralizar créditos no currículo 

da graduação (ver detalhes no colegiado do curso de arquivologia). 
 
7. Observação: No momento da contratação, o candidato selecionado deverá apresentar os dados bancários de Conta 

Corrente do Banco do Brasil (ativa), da qual seja o único titular, para que o pagamento mensal de sua bolsa seja 
efetuado.  

8. Para informações sobre o projeto, acesse https://sistemas.ufmg.br/siex/ e pesquise pelo número de registro SIEX ou 
título da ação. (nº500436). 
 

Belo Horizonte, 24 de abril de 2019. 
Gilma Pereira 
Coordenadora  
Centro de Extensão 
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