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PBSAM - Programa de Bolsa de Suporte Administrativo

EDITAL N° 30/2018 DE SELEÇÃO DO PBSAM

A Diretoria do Colégio Técnico da UFMG faz saber que, no período de 14/06/2018 a 21/06/2018, estarão
abertas inscrições para seleção de uma (1) vaga de bolsista para o Programa de Suporte Administrativo
do Coltec, sendo destinada ao Núcleo de Trabalho Pedagógico.

1. As inscrições deverão ser enviadas à Secretaria do COl TEC-UFMG, através do e-mail
secgeral@coltec.ufmg.br (formulário de inscrição disponível em www.coltec.ufm~).

2. O candidato deverá ser aluno regularmente matriculado no curso de Pedagogia ou em um dos
cursos de licenciatura da UFMG (diurno ou noturno): O (A) bolsista deverá dar apoio administrativo
às atividades de organização escolar e acompanhamento pedagógico desenvolvidas no setor.
Espera-se que o bolsista seja pró-ativo, tenha facilidade para comunicação interpessoal e
possua conhecimentos em informática (word, excel e redes sociais) em nível intermediário.

3. No ato da inscrição (através do email secgeral@coltec.ufmg.brl, os candidatos deverão anexar os
seguintes documentos:

a. Formulário de inscrição, disponível em www.coltec.ufmg.br.
b. Cópia da carteira de identidade e CPF;
c. Comprovante de matrícula do 10 semestre de 2018
d. Curriculum Vitae.
e. Histórico escolar da graduação.

3.1 Candidatos que não apresentarem a documentação completa durante o período de inscrição
serão automaticamente desclassificados do processo seletivo.

4. A seleção compreenderá: análise de currículo e entrevista. A data da entrevista será divulgada aos
candidatos inscritos via e-mail e será realizada na sala 114 do Coltec. Cada item da seleção (entrevista
e currículo) será avaliado em uma escala de O (zero) a 100 (cem) pontos. A nota total será obtida pela
média das notas dos dois critérios. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igualou
superior a 60 pontos. Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente de suas
médias apuradas.

5. O estagiário irá realizar atividades de apoio administrativo junto ao Coltec UFMG, em regime de 20
horas semanais.

6. O candidato deverá apresentar disponibilidade nos turnos da manhã ou tarde.

7. A duração do auxílio será de julho a dezembro de 2018, podendo ser renovado em 2019.

8. O valor do auxílio é de R$700,00 (setecentos reais).

9. Este edital terá validade por 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação do resultado da seleção.

10. Em caso de desistência do primeiro colocado, poderão ser convocados, a critério da administração,
os próximos candidatos aprovados, respeitada a ordem de classificação e a validade da seleção.

11. Após o preenchimento de todas as vagas previstas no edital, em caso de surgimento de novas vagas,
ficará a critério do Coltec a convocação dP'S\candidatosaprovados excedentes.

Belo Horízonte, 12 de junho de 2018.
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