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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO

EDITAL/UFU/PROEX N° 07 - Cieps
A  Pró-reitoria  de  Extensão,  Cultura  e  Assuntos  Estudantis  da  Universidade 
Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de 
inscrições para bolsistas de extensão e estabelece normas relativas à realização 
de processo seletivo, conforme quadro abaixo:

1. 
Candidatos Nº  de 

vagas
Carga 
Horária

Duração da bolsa 
de extensão

Local  das 
atividade

Alunos  dos  cursos  de 
História,  Ciências 
Sociais,  Arquitetura, 
Geografia, Pedagogia.

01
20 horas
Semanais

06  meses  com 
possibilidade  de 
prorrogação.

Central dos 
Movimentos 
Populares. 
Rua 
Benjamim 
Constant, 
530.  Bairro 
Aparecida, 
Uberlândia, 
MG.  Cep. 
38400-678

1.1. Pré-requisitos Gerais:

• Disponibilidade horária de 20 horas semanais.
• Compatibilidade horária de acordo com a demanda do Programa.
• Conhecimentos básicos de informática.

1.2. Pré-requisitos específicos:

- Disponibilidade para trabalhar durante a semana em horário vespertino, e 
eventualmente, sábados e domingos.

- Boa redação.
- Pontualidade.
- Conhecimentos de Office Word, Power Point e Planilha Excel.
- Conhecimentos de Historia dos Movimentos Populares
-   Conhecimento sobre Economia Popular Solidária,
- Interesse em atuar junto aos movimentos populares.

2. Inscrições:

2.1 Período: 14/03/2011 e 15/03/2011 – horário 14h as 18h.
Local: Central dos Movimentos Populares 
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Endereço: Rua Benjamim Constant, 530. Bairro Aparecida, Uberlândia, MG. 
Cep. 38400-678.

• Ficha de Inscrição, anexo I do Edital e documentação exigida

2.2. .Dúvidas/Contato: 

• Adriana – (34) 3217-4880 (tarde) 
                                                                          
3. Documentos para a inscrição:

• Formulário de inscrição preenchido (ANEXO I do edital).
• Comprovante de matrícula.
• Quadro de compatibilidade horária
• Cópia da Cédula de Identidade.
• Cópia do CPF.
• Currículo Lattes e documentos comprobatórios. 
• Formulário de Cadastro do Bolsista (Disponível no Site PROEX).
• OBS:  A  não  apresentação  da  documentação  exigida  implicará  em 

desclassificação do candidato.

3.1. Para inscrever-se, o candidato à bolsa de extensão deverá estar 
regularmente matriculado em curso da Universidade Federal de Uberlândia.

3.2. A duração da  bolsa  de  extensão é  de  seis  meses  com possibilidade  de 
prorrogação,  de  acordo  com  avaliação  do  desempenho  profissional  do 
bolsista. 

 
3.3. A  bolsa  de  extensão  terá  início  a  partir  da  assinatura  do  Termo  de 

Compromisso.

3.4. A bolsa de extensão poderá ser interrompida, de acordo com o previsto no 
Termo de Compromisso e:

• Automaticamente ao término da bolsa de extensão;
• A qualquer tempo no interesse da Administração;
• Pela  interrupção,  conclusão  ou  trancamento  de  matrícula  do  curso  de 

graduação. 

3.5.  O acadêmico  receberá,  mensalmente,  bolsa  de  extensão  no valor  de  R$ 
496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais), por 20 horas semanais.

  
3.6. As  atividades  a  serem  desenvolvidas  pelos  bolsistas  de  extensão  serão 

descritas no Plano de Trabalho (Anexo II)
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3.7. Ao  final  do  projeto,  o  acadêmico  receberá  certificado,  compatível  com a 
carga horária prevista no termo de compromisso.

4. O processo de seleção para bolsista de extensão constará de:

4.1 Fases:

Fase  1  -  Datas:  17  e  18  de  março  de  2011 -  Análise  do  Quadro  de 
compatibilidade horária e Currículo Lattes.  (eliminatória)

4.2 Resultado primeira fase: 

Data: 21/03/2011 -  Resultado dos classificados e automaticamente credenciados 
para  entrevistas  agendadas,  com  datas  e  horários  nos  sites:  www.ufu.br e 
www.proex.ufu.br. 

4.3 Entrevistas:

Datas: 24 e 25/03/2011 a partir das 14h.

Local das entrevistas: - Central dos Movimentos Populares.  Rua Benjamim 
Constant, 530. Bairro Aparecida, Uberlândia, MG. Cep. 38400-678.

5. Do Resultado Final:

O  resultado  do  processo  seletivo  será  divulgado  até  28/03/2011,  nos  sites 
www.proex.ufu.br e www.ufu.br.

                                                                     Uberlândia, 10 de março de 2011

http://www.ufu.br/
http://www.proex.ufu.br/
http://www.proex.ufu.br/
http://www.ufu.br/
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº

O discente                                            ,preenchendo os pré-requisitos constantes 
do edital n°07, vem requerer inscrição para o Processo Seletivo para Bolsista de 
Extensão  na  Pró-reitoria  de  Extensão,  Cultura  e  Assuntos  Estudantis,  da 
Universidade  Federal  de  Uberlândia,  para  atuar  no  Projeto  de  Extensão: 
Fortalecimento da formação dos movimentos populares: consolidação do Centro  
de Formação da Central dos Movimentos Populares – CMP/Triângulo.

Dados de Identificação
RG: CPF:
Filiação: Pai:
               Mãe:

End. dos pais:
Número: Complemento: Bairro:
CEP: Cidade: Estado:
Fones de contato:
End. residencial:
Número: Complemento: Bairro:
CEP: Cidade: Estado:
E-mail:
Curso: Matrícula:
Período/Ano:

Termos em que pede deferimento.

                                                                              Uberlândia 10 de março de 2011.

____________________________
Assinatura do candidato

                                                                                                       
Via PROEX 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº: 
Edital Nº 07
Processo Seletivo: Projeto de extensão: Indígenas lecionando. Capacitação e 
difusão da cultura indígena brasileira.
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Via Candidato
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ANEXO II

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO

INTRODUÇÃO: A Central dos Movimentos Populares (entidade nacional) - CMP  foi fundada 
em 1993 com a finalidade de contribuir com a articulação dos movimentos populares, por 
meio da unificação das suas lutas comuns. Isto com a finalidade de construir coletivamente 
um país melhor para todos e todas, sem distinções de classe social, gênero e etnia/raça, 
dentre outras, sem qualquer tipo de discriminação.

Em consonância com este movimento popular mas amplo, em 1995 foi fundada a  CMP do 
Triângulo  Mineiro  e  Alto  Paranaíba  –  CMP/Triângulo,  filiada  a  CMP  Brasil  desde  a  sua 
fundação com a finalidade  de agregar  e  contribuir  com as  lutas  dos  movimentos  negro, 
mulheres, jovens, crianças,  comunitários, ambiental, transporte urbano, trabalhadores rurais 
sem  terra,  saúde  pública,  moradia  e  economia  popular  solidária.   Com  a  finalidade  de 
fortalecer  as  ações  de  formação  e  assessoria  técnica  e  política  desenvolvidas  pela 
CMP/Triângulo desde a sua institucionalização, em 2007 foi criado o Centro de Formação 
Popular situado na rua Benjamin Constant, 530, Bairro Aparecida em Uberlândia – MG (Casa 
dos  Movimentos  Populares).  Nesse  sentido,  o  objetivo  do  presente  Projeto  é  ampliar  e 
consolidar as atividades do referido Centro por meio da oferta de cursos, seminários e de 
assessoria técnica às entidades da sociedade civil ligadas diretamente às lutas populares.

JUSTIFICATIVA:

A  partir  da  promulgação  do  Plano  Plurianual  (2003-2007)  formulado  no  Governo  Lula, 
contando  com  a  participação  ativa  dos  movimentos  populares  do  Brasil,  os  quais 
reivindicavam  demandas históricas para melhoria das condições de vida dos segmentos em 
condição de risco social, que na época ultrapassavam 40 milhões de pessoas no país, bem 
como condições educacionais e de geração de trabalho e renda dignos para essa mesma 
população, tornou-se fundamental a capacitação continua das lideranças e dos membros dos 
referidos movimentos para viabilizar o acesso, não somente ao mundo do trabalho, mas, em 
particular,  aos processos de planejamento  estratégico e de conhecimento das formas de 
participação  e  obtenção  de  recursos  financeiros  oriundos  das  diversas  políticas  públicas 
criadas a partir da implementação do citado Plano Plurianual. 

Nesse contexto, coube à CMP em todo o Brasil,  bem como a diversas entidades sociais 
contribuir até o presente momento, com a formação e capacitação dos movimentos populares 
tendo em vista a sua inserção ativa na conquista de direitos e recursos financeiros para 
atendimento  institucionalizado  das  suas  demandas.  Nesta  perspectiva  insere-se  a 
CMP/Triângulo com a implementação de projetos e programas de formação e de assessoria, 
alavancados com a Criação do Centro de Formação Popular em 2007, destinado a ampliar 
as possibilidades dos movimentos na busca da conquista dos seus direitos e de recursos 
financeiros pela via das políticas públicas, como forma de promover o seu desenvolvimento e 
inclusão social.
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OBJETIVOS: 

1. Fortalecer a formação em educação popular continuada dos movimentos populares 
de Uberlândia e região filiados ou não à CMP.

2. Promover  a  capacitação  em  Direitos  Humanos,  Justiça  e  Políticas  Públicas,  das 
lideranças e dos membros dos movimentos populares de Uberlândia e região filiados 
ou não à CMP.

3. Possibilitar assessoria técnica aos movimentos populares tendo em vista à elaboração 
das suas análises de conjuntura e Planejamentos Estratégicos.

4. Contribuir com a ampliação e fortalecimento do Fórum Regional de Economia Popular 
da  Região  do  Triângulo  Mineiro  e  Alto  Paranaíba  –  Freps,  mediante  a  oferta  de 
cursos, seminários e assessorias na esfera da Economia Popular Solidária.

5. Contribuir com o fortalecimento da Permacultura na região do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba

6. Incorporar estudantes da UFU e outras instituições de ensino superior, em atividades 
de Extensão e Pesquisa, para atuarem junto aos movimentos populares nas ações de 
formação e assessoria técnica. 

PERFIL DO BOLSISTA:

-  Auxiliar  na  elaboração,  digitalização  e  emissão  de  documentos  institucionais:  Ofícios 
Circulares, Memorandos Internos, Memorandos Circulares e outros.

- Elaborar a Ajuda Memória das reuniões do Projeto.
- Arquivar documentos diversos e oficiais do Projeto.
- Receber e protocolar documentos;
- Auxiliar de forma efetiva para o bom andamento do Projeto e suas atividades.
- Registrar regularmente os cursos e oficinas ministrados pelo Projeto no SIEX;
- Contribuir com a emissão de Certificados dos Palestrantes, Coordenadores e Cursistas;
- Encaminhar E-MAILS (s) solicitados;
- Auxiliar e participar de todas as atividades de planejamento e orientação técnicas contidas 

no Projeto.

METAS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Metas do 
Projeto

Atividades do Projeto Período da
bolsa

Carga Horária 
total da bolsa

Pessoal 
Envolvido no 

Projeto
Fortalecer  a 
formação  em 
educação 
popular 
continuada  dos 
movimentos 

Elaboração de diagnóstico 
para  levantamento  de 
demanda de formação em 
educação  popular  na 
perspectiva  dos 
movimentos  populares 

Abril a 
setembro 
de 2011

20 horas 
semanais

Educadores/as 
Populares/as

Servidores/as 
UFU
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populares  de 
Uberlândia  e 
região  filiados 
ou não à CMP.

filiados ou não à CMP.

Elaboração  do  Plano  de 
Formação  em  Educação 
Popular da CMP.

Implementação  do  Plano 
de  Formação  em 
Educação  Popular  da 
CMP  em  Uberlândia  e 
região.

Elaborar relatório final  de 
atividades.

Membros  e 
dirigentes  dos 
movimentos 
populares  de 
Uberlândia  e 
região

Lideranças  e 
servidores/as  da 
Central  de 
Movimentos 
Populares.

Promover  a 
capacitação  em 
Direitos 
Humanos, 
Justiça  e 
Políticas 
Públicas,  das 
lideranças e dos 
membros  dos 
movimentos 
populares  de 
Uberlândia  e 
região  filiados 
ou não à CMP.

Organizar palestras sobre 
a  importância  e 
necessidade  de  uma 
formação  em  Direitos 
Humanos,  Justiça  e 
Políticas  Públicas  das 
lideranças e dos membros 
dos  movimentos 
populares.

Elaboração  do  Plano  de 
formação  em  Direitos 
Humanos,  Justiça  e 
Políticas  Públicas  da 
CMP.

Implementação  do  Plano 
de  formação  em  Direitos 
Humanos,  Justiça  e 
Políticas  Públicas  da 
CMP.

Contratação  de  Pessoas 
Físicas  para  ministrar 
cursos e oficinas previstos 
no Plano (Rubrica - 3390-
36).

Avaliar  a  formação  das 
liderança  e  membros  da 
CMP  em  Direitos 
Humanos,  Justiça  e 
Políticas Públicas.

Elaborar relatório final  de 
atividades.

Possibilitar 
assessoria 
técnica  aos 
movimentos 

Elaboração de análises de 
conjuntura  e  construção 
de  um  planejamento 
estratégico  para  cada 
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populares tendo 
em  vista  à 
elaboração  das 
suas  análises 
de conjuntura  e 
Planejamentos 
Estratégicos.

movimento assessorado.

Analisar a conjuntura dos 
movimentos  bem  como 
seus  planejamentos 
estratégicos.

Estruturar  o  movimento 
para  que  possa  se 
implementado  o 
planejamento estratégico.

Educar  o  movimento 
assessorado  para  a 
aplicação  do 
planejamento estratégico.

Acompanhar  o 
desenvolvimento  do 
planejamento  estratégico 
no  movimento  e 
assessorado.

Analisar  o 
desenvolvimento  do 
movimento após o fim do 
planejamento estratégico.

Contribuir com a 
ampliação  e 
fortalecimento 
do  Fórum 
Regional  de 
Economia 
Popular 
Solidaria  da 
Região  do 
Triângulo 
Mineiro  e  Alto 
Paranaíba  – 
Freps,  mediante 
a  realização  de 
cursos, 
seminários  e 
assessorias  na 
esfera  da 
Economia 
Popular 
Solidária.

Participação  efetiva  no 
Fórum  Regional  de 
Economia  Popular 
Solidaria   da  Região  do 
Triângulo  Mineiro  e  Alto 
Paranaíba.

Ofertar  cursos,  seminário 
e  assessorias  da  esfera 
da  Economia  Popular 
Solidária.

Participação  de 
encontros,  seminários 
promovidos pelo FREPS.

Educar  os  movimentos 
populares  que  fazem 
parte da CMP e incentivar 
a  entrada  dos  mesmos, 
quando  possível,  no 
FREPS.

Contribuir com o 
fortalecimento 
da Permacultura 
da  Região  do 
Triângulo 

Participação  efetiva  no 
Grupo Permacultura Livre.

Ofertar  cursos,  seminário 
e  assessorias  da  esfera 
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Mineiro  e  Alto 
Paranaíba  – 
mediante  a 
realização  de 
cursos, 
seminários  e 
assessorias

da Permacultura.

Participação  de 
encontros,  seminários 
promovidos  pelo  grupo 
Permacultura Livre

Educar  os  movimentos 
populares  que  fazem 
parte da CMP e incentivar 
a  entrada  dos  mesmos, 
quando possível, no grupo 
Permacultura Livre.

CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO(A)

O  aluno  bolsista  terá  a  oportunidade  de  ampliar  sua  formação  acadêmica  na  prática  e 
contribuir para o melhor desenvolvimento das atividades de Extensão Universitária, além da 
remuneração.

AVALIAÇÃO: 
A avaliação do bolsista será feita no decorrer da realização das atividades propostas. Para 
tanto, serão utilizadas fichas de avaliação e observações realizadas pelo (a) responsável pela 
orientação técnico-administrativa.
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