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Seleção de Bolsistas

Projeto: Musicalização ,no Projeto Cariúnas
Coordenador: Prof. Marcos Vinícius Lo'pes Albricker

o Diretor da Escola de Música da UFMG, Professor Renato Tocantins Sampaio, no uso de suas
atribuições e atendendo solicitação do Centro de Extensão da Escola de Música da UFMG (CENEX-
EMUFMG) torna público que estão abertas as inscrições para o exame seletivo de bolsista do projeto
"Musicalização no Projeto .Cariúnas".

1. Número de Vagas para BOLSISTA: 01 (uma)

2. Da descrição das vagas: 01 (um) bolsista matriculados na Escola de Música da UFMG,
para atuar como professor-bolsista na ONG Projeto Cariúnas na seguinte área:
musicalizaç~o/instrumento.

3. Inscrições:

3.1 As inscrições serão recebidas pelo CENEX da Escola de Música da UFMG, a partir do dia 17
de fevereiro de 2020 (segunda-feira) no horário de funcionamento do setor (das 09 às 12:00 e de
13:JO às 17h) e encerram no dia 11 de março de 2020 (quarta-feira).
3.2Poderão se inscrever candidatos regularmente matriculados nos cursos acima descritos,
independente do semestre em que estejam cursando. No ato de inscrição, o candidato deverá
apresentar comprovante de matrícula em curso de graduação na UFMG deste semestre letivo
(2020/1) e formulário próprio devidamente preenchido.

4. Datas, Horários, Local e critérios de Seleção:

4.1 A seleção será realizada no dia 12 de março 2020 (quinta-feira), às 14:00 na Escola de
Música da UFMG, Sala 2012.
4.2 O candidato deverá chegar pontualmente, portando documento de identidade com foto no
local, data e horário da prova, bem como caneta para prova escrita.
4.3 Será adotado como ,critério de seleção o grau de experiência pedagógica nas áreas do edital.

5. Requisitos necessários para implantação da bolsa: Conforme consta no anexo IV
do Edital PROEX 0912017, o bolsista selecionado deverá possuir conta corrente no Banco do
Brasil da qual seja o único titular e cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes.

6. Programa do Exame: Entrevista

7. Banca de seleção: A banca de seleção será composta pelo coordenador do projeto.



8. Resultado: A relação dos bolsistas selecionados será fixada nos quadros de avisos do
saguão da Escola de Música da LIFMG, e também disponibilizada no site desta mesma
instituição, a partir de 11/03/2020.

9. Das atribuições do bolsista: Conforme estabelece o Anexo IV do Edital PROEX
0112019 o bolsista selecionado deverá

9.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFM G e não ser benefíciário de
qualquer outro tipo de bolsa paga por programas oficiais.
9.2. Providenciar o cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes (site www.cnpq.br/).
9.3. Preencher corretamente o seu cadastro no Sistema de Fomento da PROEX e aguardar a sua
vinculação no Sistema pelo orientador.
9.4. Retomar ao Sistema de Fomento da PROEX, após o orientador vincula-lo à bolsa no
sistema, para informar o número do RG, o.endereço eletrônico de seu currículo lattes e o número
de sua conta corrente no Banco do Brasil para recebimento da bolsa a ser creditada.
9.5. Concordar com o Termo de Compromisso do Discente Bolsista, disponibilizado no Sistema
de Fomento da PROEX, o qual estipula as obrigações do bolsista em 2019.
9.6. Sempre que houver mudança de vinculação a programa ou projeto, será necessário retomar
ao Sistema de Fomento para novamente informar dados e aceitar o termo de compromisso.
9.7. Preencher o formulário de avaliação no Sistema de Fomento da PROEX até 30 dias após o
final de sua participação no programa ou projeto.
9.8. Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, 20 (vinte) horas semanais ao
programa ou projeto, cumprindo as atividades estabelecidas no plano de atividades.
9.9. Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, nos termos da Resolução Complementar n°
03/2012 do Conselho Universitário da UFMG, de 27 de novembro de 2012.
9.1o. Participar das atividades do Encontro de Extensão em 2020, apresentando trabalho como
autor ou coautor.
9.11. Participar da Jornada de Extensão da UFMG/2020.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2020
. '--;?J;~

Professor Renato Tocantins Sampaio

Diretor da Escola de Música da UFMG

Prof. Renato rorontins SGmpaiD
Diretor da Escola de Música da UFMG
ftortaria 4.815 de 18/07/2018
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