
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 06/2021  
Cenex/ECI/UFMG 

 
 
A coordenação do Cenex da ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MINAS GERAIS, torna público que no período de 30/04/2021 a 10/05/2021 (até às 18h) 
estarão abertas as inscrições para o exame de seleção a uma BOLSA DE EXTENSÃO PBEXT para 
alunos dos cursos de graduação em Museologia, biblioteconomia, arquivologia, pedagogia, 
administração, comunicação social ou gestão pública para atuação no Programa de Gestão 

Estratégica do Centro de Extensão da Escola de Ciência da Informação da UFMG, 
registro Siex 500436,coordenado pela docente Marília de Abreu Martins de Paiva e pelo 
professor Jezulino Lucio. 
 
1. As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail do Centro de Extensão da Escola de Ciência 

da Informação da UFMG: cenex@eci.ufmg.br 
 
2. Na inscrição, o candidato deverá enviar os seguintes documentos digitalizados: 

a) Histórico escolar (pode ser o que o aluno possui acesso via SIGA). 
b) Comprovante de matrícula no 1º semestre de 2021 (pode ser o que o aluno possui acesso 

via SIGA). 
c) Currículo (em que conste telefone e e-mail de contato); 
d) Link do Curriculum Lattes: é necessário possuir Curriculum Lattes para ser cadastrado como 

bolsista de extensão, caso contrário, o pagamento da bolsa não será possível; 
e) Pequena redação relatando o porquê do interesse pelo projeto de extensão 
 

3. Pré-requisitos: 
a) Ser aluno regularmente matriculado a partir do 3º período, em um dos seguintes cursos de 

graduação da UFMG: Museologia, biblioteconomia, arquivologia, pedagogia, 
comunicação social, administração ou gestão pública. 

b)  Ter disponibilidade de até 20 horas semanais de dedicação ao projeto no turno da tarde 
(de forma remota durante a vigência do Ensino Remoto Emergencial); 

c) Não estar recebendo outro tipo de bolsa acadêmica e/ou financiada por instituição ligada à 
Universidade Federal de Minas Gerais. 
 

4. A seleção será feita nos dias 12/05/2021 em horários agendados pelo coordenador do projeto 
via plataforma jitsi. O link será enviado por e-mail para os selecionados para entrevista. 
 

5. Etapas da seleção: 
a) Análise de histórico escolar e Curriculum lattes (eliminatória); 
b) Avaliação da redação (eliminatória); 



c) Entrevista. 
 
6. O (a) aluno(a) selecionados participara das atividades relativas ao Programa de Gestão 

Estratégica do Centro de Extensão da Escola de Ciência da Informação da UFMG 
e seus projetos vinculados. 
 

7. Valor da bolsa: R$ 400,00  
 

8. Vigência: maio de 2021 a maio de 2022 
 
Obrigações do bolsista e requisitos para implantação da bolsa:  
 
Ver item 3. 3 do Edital Proex 04/2021, disponível em:  
 
https://www2.ufmg.br/proex/Fomento/Apoio-a-Gestao 

 
 
Obs: é necessário possuir conta corrente como titular no Banco Santander para recebimento da 
bolsa. 

 
Belo Horizonte, 30 de abril de 2021 

 
Gilma Pereira de Oliveira 

Coordenação  
Cenex  

Escola de Ciência da Informação da UFMG 


