EDITAL Nº 001/2018/PPGED/UFVJM

1. O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri – PPGEd/UFVJM torna pública a abertura de inscrições para a
realização de Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar um aluno estagiário,
regularmente matriculado em algum curso de graduação e/ou pós-graduação presencial da
UFVJM, que desenvolverá Atividades de Apoio Administrativo junto à secretaria do PPGEd,
subsidiada pela Linha de Pesquisa 1 – Gestão de Instituições Educacionais, no semestre de
2018/1, podendo ser prorrogada por mais um semestre.
2. Da carga horária e remuneração:
2.1 O estagiário exercerá suas funções em 20(vinte) horas semanais durante um semestre,
sendo permitida a recondução por mais um semestre.
2.2 O exercício do estágio dará direito a uma bolsa mensal, cujo valor será R$ 400,00, não
gerando vínculo empregatício.
Cronograma:
FASES

DATA

Lançamento da Chamada na página eletrônica do PPGEd

27/02/2018

Data limite para inscrição

27/02/2018 a 06/03/2018

Inscrições deferidas
Prazo para interposição de recurso

07/03/2018
08/03/2018

Divulgação dos agendamentos das entrevistas

09/03/2018

Entrevistas

13/03/2018

Divulgação do Resultado Preliminar na página eletrônica do

14/03/2018

PPGEd
Prazo para interposição de recurso administrativo do resultado

15/03/2018

preliminar do julgamento na secretaria do PPGEd
Divulgação Final na página eletrônica do PPGEd

16/03/2018

3. Dos Pré - Requisitos para o Processo Seletivo e Atividades a serem desenvolvidas:
Para participar do programa de estágio o aluno deverá apresentar no ato da inscrição:
I – Matrícula regular em curso de graduação ou pós-graduação da UFVJM;
II – Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior a 60%;
III

– Nenhuma reprovação por FI (frequência insuficiente) nos dois semestres cursados

imediatamente anteriores à solicitação ou no semestre anterior, para alunos de segundo
semestre;
Compete ao Estagiário:
I – Auxiliar a organização de documentos na secretaria;
II – Auxiliar o secretário na elaboração e redação de documentos;
III – Auxiliar o secretário na orientação de alunos e professores da pós-graduação;

IV – Auxiliar as comissões internas do PPGEd no que se relaciona a elaboração e organização
de documentos oriundos das atividades específicas de cada grupo;
V - Oferecer apoio logístico aos professores do PPGEd, especialmente no período das aulas
modulares;
VI - Elaborar relatório semestral de atividades de acordo com o modelo oficial
disponibilizado na página do PPGEd.
4. Da Seleção e Classificação
4.1 A seleção do estagiário para a bolsa concedida será realizada por uma comissão criada
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, por meio de processo simplificado
considerando os seguintes aspectos:
I – Entrevista:
II – Desempenho acadêmico, frequência do candidato no curso de graduação;
III – Disponibilidade de tempo para o exercício das atividades;
§1.º Os candidatos serão classificados em ordem decrescente e, em caso de vacância no
mesmo semestre, será chamado o aluno seguinte na ordem de classificação.
§2.º Será indeferida a concessão de bolsa de estágio para alunos que percebem outra bolsa
concedida pela Universidade ou por outro órgão financiador.
5. Das Inscrições
Período de Inscrição: de 27 de fevereiro a 06 de março de 2018, na Secretaria do PPGEd sala
nº 26, Prédio de Sistemas de Informação, campus JK, das 13 às 17horas.
O agendamento das entrevistas será realizado logo após o deferimento das inscrições pela
banca avaliadora.

Resultado Final será disponibilizado na página do PPGEd no dia 16 de março de 2018.
Link: https://ppgedufvjm.com.br

Diamantina, 27 de Fevereiro de 2018.

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEd

