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EDITAL N.o 01l2014-GD, 06 de janeiro de 2014

o DIRETOR DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG faz saber que no período de 06 a 17 de
janeiro de 2014, dias úteis, de 08:30 às 12:00 horas, estão abertas as inscrições de candidatos para exame de
seleção de bolsistas para o seguinte projeto de extensão desta Unidade:

Projeto: Programa de Assessorias de Comunicação nas Unidades da UFMG - Projeto 1 Assessoria de
Comunicação da Escola de Veterinária.
Pré-requisito: Estar matriculado em um dos Cursos de Graduação em Comunicação Social da UFMG.

Art. 1° As inscrições podem ser feitas pelo email mairalobatomoura@gmail.com ou de forma presencial,
mediante entrega do currículo impresso na Recepção da Diretoria da Escola de Veterinária da UFMG.

Art. 2° A data da seleção será informada por email ou telefone, após as inscrições.

Art. 3° A seleção visa o preenchimento de 02 (duas) vagas.

Art. 4° Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados, que tenham disponibilidade de horários, para
trabalhar nos turnos da manhã ou tarde, totalizando 20 horas semanais, e que não sejam beneficiários de outra
bolsa.

Art. 5° No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar currículo.

Art. 6° A seleção será feita por Comissão Examinadora composta pelo:
- Coordenador do Projeto e
- Subcoordenador ou um professor colaborador do Projeto.

Art. 7° A seleção será feita através de prova escrita e entrevista.

Art. 80 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem a indicação unânime da Comissão
Examinadora.

Art. 9° Os candidatos aprovados serão classificados segundo seu desempenho nas duas etapas da seleção.

Art. 10 Os resultados serão divulgados pela Coordenação do Projeto até 48 horas após a seleção.

Art. 11 A validade do resultado da seleção é de 150 dias, a contar do dia de sua divulgação.

Art. 12 O bolsista receberá bolsa creditada pela PROEX em conta bancária pessoal do bolsista; certificado e
possibilidade de créditos acadêmicos (flexibilização curricular);

Art. 13 A bolsa terá duração de 12 (doze) meses;

Art. 14 Será exigida dos bolsistas a dedicação de 20 horas semanais ao projeto e rendimento semestral global
(RSG) igualou superior a 3(três).
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