
 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA QUE ATUARÁ NA BEBETECA DA 

FAE/UFMG – SETEMBRO/2022 

 

 

 

A Coordenadora do Programa Bebeteca: biblioteca para a primeira infância faz saber que 

estarão abertas as inscrições para exame de seleção de bolsistas de Extensão, conforme descrito 

abaixo: 

 
1. VAGAS 

O programa dispõe de 1 (uma) vaga para atuar como bolsista no programa Bebeteca: 

biblioteca para a primeira infância. 

 
2. REQUISITOS 

2.1. O(A) candidato(a) deve: 

● Estar matriculado no curso de Biblioteconomia da UFMG; 

● Ter disponibilidade de 20 horas semanais para dedicação às atividades de extensão, em 

regime presencial na Bebeteca/ FaE/UFMG; 

● Estar disponível para assumir a bolsa, a partir de outubro de 2022; 

● Caso seja selecionado para a bolsa, deverá possuir conta corrente no Banco Santander, da 

qual seja o único titular. 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas de 0h do dia  12 de setembro até as 23h59 do dia  24 de 

setembro de 2022,  pelo e-mail programabebeteca@gmail.com 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 
 

4.1. O(a) candidato(a) deverá encaminhar, para o endereço eletrônico, 

programabebeteca@gmail.com os seguintes documentos e informações: 

 

● uma mensagem com o nome completo, nome do curso de graduação, período, número de 

matrícula, telefone para contato, disponibilidade de turno para dedicação às atividades do 

Projeto (manhã, tarde, noite) e os seguintes anexos: 
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● Link Currículo Lattes atualizado; 

● Plano de estudo SIGA (gerado em pdf pelo site https://sistemas.ufmg.br/aluno- 

grad/home.seam > Siga UFMG: Siga UFMG: acesso para alunos de graduação > Minhas 

matrículas >Minhas atividades em curso e cursadas; 

● Redação de 1 a 2 laudas (no máximo) tendo como tema “Sua percepção sobre o  

programa Bebeteca da FAE/UFMG e seu interesse em atuar como bolsista nos 

projetos e ações vinculados a esse programa de extensão ”. 

 
A falta de quaisquer um destes documentos/informações caracterizará 

desclassificação do/a candidato/a. 

 
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

1a etapa: Serão avaliados: o currículo, o plano de estudo e a redação, enviados por mensagem 

de e-mail. Na análise do currículo, será pontuada a experiência prévia de atuação em 

instituições educativas, e, bibliotecas ou em instituições culturais afins. 

Esta terá caráter eliminatório e classificatório para a etapa seguinte. 

 

2a etapa: Os candidatos aprovados na 1ª etapa serão chamados para entrevista, em data e 

horário agendados posteriormente via e-mail ou por telefone. O não comparecimento à 

entrevista caracterizará desclassificação da/do candidato/a. 

  

 
6. DOS RESULTADOS 

Os candidatos aprovados na primeira e segunda etapa receberão o resultado final por e-mail  e 

também pelo site projetoleituraescrita.com.br. 

 

 

7. DA BOLSA 

Valor da bolsa: R$400,00 (quatrocentos reais) 

Vigência: outubro de 2022 a setembro de 2023. 

 

 

 



 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1 O/A candidato/a deverá:  

● Estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação em Biblioteconomia da 

UFMG; 

● Atualizar o cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes (site www.cnpq.br/);  

● Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, 20 (vinte) horas semanais 

presenciais na Bebeteca/ Fae, cumprindo as atividades estabelecidas no plano de 

atividades. 

● Participar das atividades do Encontro de Extensão em 2023, apresentando trabalho 

como autor ou coautor. 

● Participar da Jornada de Extensão da UFMG/2023; 

 

● Participar de outros eventos acadêmicos de acordo com indicação da sua orientadora. 

 
8.2  Realizar as seguintes tarefas: 

● Realizar levantamento das formas de organização do acervo, em bibliotecas 

especializadas no atendimento a crianças menores de seis anos, existentes no Brasil e em 

outros países, considerando as diferentes faixas etárias que constituem a primeira infância 

(bebês, 0 a 2 anos, 2 a 3 anos, 4 a 6 anos); 

● Elaborar e propor, a partir de levantamento previamente realizado e em diálogo com os 

critérios de bibliodiversidade elaborados pela equipe da Bebeteca,   formas de 

organização do acervo para a bebeteca da FaE/UFMG; 

● Realizar a organização dos livros da bebeteca da FaE/UFMG por meio  de cadastros e 

inscrição em software especializado, segundo as formas de organização do acervo 

construídas coletivamente pela equipe da Bebeteca;   

● Realizar levantamento das formas como se estruturam as bebetecas  existentes, no Brasil 

e em outros países, em relação a equipamentos, mobiliário, projetos, constituição e 

organização do acervo etc. 

● Elaborar e propor, a partir de levantamento previamente realizado,  formas de 

organização da bebeteca da FaE/UFMG em relação a equipamentos, mobiliário, projetos, 

constituição e organização  do acervo, etc. 
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● Elaborar e propor ações, em diálogo com os projetos da Bebeteca, visando estimular 

práticas de leitura literária e de experiências artísticas, junto a crianças de 0 a 6 anos, a 

seus professores, a suas famílias, a alunos da graduação e demais agentes educativos que 

atuam junto a crianças de 0 a 6 anos; 

● Elaborar e propor ações, em diálogo com os projetos da Bebeteca, que promovam a 

formação de professores e graduandos de licenciatura capazes de incentivar práticas de 

leitura literária e vivências artísticas junto a crianças de 0 a 6 anos, disponibilizando textos 

teóricos, referências metodológicas e promovendo reflexões sobre os pressupostos que 

fundamentam essas práticas; 

● Elaborar e propor ações, em diálogo com os projetos da Bebeteca, que estimulem relações 

transdisciplinares e interprofissionais entre universidade  (docentes) e sociedade 

(crianças e familiares); 

● Realizar levantamento bibliográfico e estudo sobre a temática da literatura e formação de 

mediadores de leitura; 

● Elaborar, aplicar e analisar instrumentos de coleta de informações  com vistas a avaliar 

as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da bebeteca da FaE/UFMG; 

● Elaborar artigo para publicação e apresentação em reuniões acadêmicas; 

● Realizar pesquisa sobre o estado do conhecimento da produção acadêmica brasileira sobre 

literatura e crianças menores de seis anos. 

 

Para demais informações: encaminhe mensagem para o endereço eletrônico 

programabebeteca@gmail.com 

Belo Horizonte, 12 de setembro  de 2022 
 

 
 

Profa Mônica Correia Baptista Coordenado Programa de Extensão Bebeteca: uma biblioteca para a 

primeira infância da  Faculdade de Educação da UFMG 
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