
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO- FaE

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA – PROMESTRE
 
EDITAL Nº 02/2022/FAE-CMTEDD-UFMG

Processo nº 23072.233745/2022-29

SELEÇÃO PARA BOLSA TRABALHO

A Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência da Faculdade de
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (PROMESTRE/FaE/UFMG), Professora Teresinha
Fumi Kawasaki, faz saber que, no período de 13/06/2022 a 20/06/2022, até as 23:59h, receberá as
inscrições de candidatos para a seleção de Bolsista conforme especificações abaixo:

 

1. DAS VAGAS

1.1 O programa dispõe de 01 (uma) vaga para atuar como bolsista do Promestre/FaE. O/A
candidato/a selecionado/a fará jus a uma bolsa no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais),
exercendo a carga de 20 (vinte) horas semanais e durante 6(seis) meses, de 1º de a julho a 31 de
dezembro de 2022, com a possibilidade de renovação.

1.2 O(a) bolsista selecionado(a) par cipará do projeto que visa promover uma melhor gestão do
Promestre, atuando no atendimento ao público e nas tarefas da secretaria, tais como: orientar
estudantes e docentes sobre a vida acadêmica; organizar e acompanhar os eventos do Programa;
manter arquivo digital de contatos de alunos e professores; arquivar documentos de alunos e da
Secretaria; atualizar a página Ins tucional do Programa; atualizar a página do Programa no Facebook
e no Instagram; atendimento ao público em geral; auxiliar na elaboração de ro nas rela vas ao
Promestre; auxiliar na elaboração e atualização do planner de atividades do Promestre.

1.3 O horário de trabalho será presencial, previamente acordado com a Coordenação, com
disponibilidade nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o atendimento externo da Secretaria.

 

2. DOS REQUISITOS – O(a) candidato(a) deve:

2.1 Estar matriculado(a) em qualquer curso de pós-graduação da UFMG.

2.2 Ter disponibilidade de 20(vinte) horas semanais para dedicação às a vidades de secretaria do
Promestre.

2.3 Não ter vínculo empregatício ou acúmulo de bolsas no período de desenvolvimento do projeto.

 

3. DA BOLSA

3.1 Valor da bolsa: R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais.

3.2 Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022.
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4. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas de 13/06 a 20/06/2022, por email, por meio de mensagem ao e-
mail secpromestre@gmail.com com o assunto “Bolsa Trabalho Promestre 2022”, constando as
seguintes informações:

- Nome completo

- Email

- Telefone / Whatsapp

- Curso de Pós-Graduação

- Integralização do curso

- Disponibilidade de horários.

Marque com X para indisponibilidade integral e P para indisponibilidade parcial em cada célula da
tabela abaixo:

Período Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã      

Tarde      

No corpo da mensagem: (i) declarar ter condições de dedicar 20(vinte) horas semanais para o
desenvolvimento das atividades previstas por este edital ao longo do período que atuará como bolsista
presencialmente na secretaria do Promestre; (ii) citar e descrever experiências de trabalhos
vivenciadas que possam contribuir em sua atuação na secretaria do Promestre, e (iii) citar e
descrever habilidades que possam contribuir em sua atuação na secretaria do Promestre.

Anexar em arquivo no formato pdf, cópias de:

- Carteira de Identidade;

- CPF;

- Comprovante de matrícula no primeiro semestre de 2022.

 

5. DAS SELEÇÃO E DOS RESULTADOS

A seleção ocorrerá em duas etapas, a saber:

5.1 Etapa I: Serão avaliadas suas experiências, habilidades e disponibilidades de horário, bem como
possibilidades. Serão selecionados até 8 (oito) candidatos(as) para a etapa II.

5.2 Etapa II: Os(As) candidatos(as) aprovados(as) na Etapa I serão entrevistados(as), a se realizar nos
dia 27 e/ou 28 de junho de 2022, no turno da manhã ou tarde.

5.3 Resultados: serão divulgados por e-mail, até o dia 30/06/2022.

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 O presente Edital terá validade de 6(seis) meses.
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6.2 Para demais informações o(a) candidato(a) deve enviar e-mail para secpromestre@gmail.com.

6.3 No caso de ser selecionado(a), o(a) estudante deve apresentar: a) carteira de Iden dade; b) CPF;
c) Comprovante de matrícula no primeiro semestre de 2022; d) Comprovante de conta bancária
vinculada ao seu CPF; e) Comprovante de endereço.

 

 

 

 

Belo Horizonte, 9 de junho de 2022

 

TERESINHA FUMI KAWASAKI

Coordenadora do Promestre/FaE

 

Documento assinado eletronicamente por Teresinha Fumi Kawasaki, Coordenador(a) de curso,
em 10/06/2022, às 08:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1517634 e o código CRC 2754CB69.

 

Referência: Processo nº 23072.233745/2022-29 SEI nº 1517634
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