UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI
FACULDADE INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES
Curso de Licenciatura em História
EDITAL Nº 001/2018 – PROJETO: LAÇOS NA HISTÓRIA
EDITAL DE SELEÇÃO PARA UM BOLSISTA REMUNERADO E DOIS
VOLUNTÁRIOS PARA PROAE: LAÇOS NA HISTÓRIA DA LICENCIATURA EM
HISTÓRIA DA FACULDADE INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CAMPUS
JK.
1- DOS OBJETIVOS
Proporcionar aos discentes a participação efetiva e dinâmica no Projeto Acadêmico Laços
Na História.
2- DAS VAGAS
2.1 Serão oferecidas vagas para bolsista remunerado (uma) e voluntário (duas).
2.2 A classificação dos candidatos aprovados se dará pela ordem decrescente da nota atribuída
no processo seletivo objeto do presente Edital.
2.3. Dos requisitos do bolsista
São requisitos para a vinculação de discente-bolsista no projeto de apoio ao
ensino:
Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFVJM;
Ter concluído o segundo período da graduação até o início da vigência da bolsa;
Comprovar coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 60;
Ter disponibilidade para dedicar-se por 20 (vinte) horas semanais às atividades do projeto;
Não manter vínculo empregatício e não acumular bolsa de qualquer natureza, inclusive na
UFVJM.
2.4. Dos Compromissos do Bolsista
São compromissos do discente-bolsista no projeto de apoio ao ensino:
Dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades previstas no Plano de Atividades do
bolsista;
Encaminhar atestado de frequência à DAP/PROGRAD entre os dias 15 e 20 de cada mês
– conforme orientação da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento da UFVJM;
Apresentar o trabalho desenvolvido no Proae em eventos científicos, como a Sintegra ou
Workshop de Integração do Campus do Mucuri, e outras/ atividades acadêmicas
vinculadas aos Campi de Unaí e Janaúba, bem como em outros eventos de interesse do
docente coordenador da proposta ou para os quais for convocado pela Prograd.
2.5. O não cumprimento dos compromissos enumerados poderá acarretar o cancelamento da
bolsa ou a substituição do bolsista, mediante justificativa formal encaminhada pelo
coordenador do projeto à DAP/DEN/PROGRAD.
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2.6. Não haverá pagamento retroativo para discentes que entregarem o Atestado de
Frequência Mensal após o último dia útil de cada mês.
2.7. A não entrega do Atestado de Frequência Mensal do Bolsista por 02 (dois) meses
consecutivos acarretará o desligamento do discente-bolsista do PROAE.
2.8. Caso o acúmulo de bolsas ou o vínculo empregatício seja comprovado, o bolsista deverá
devolver imediatamente os valores recebidos indevidamente, mediante GRU.
3- DAS INSCRIÇÕES
3.1 Poderão inscrever-se para o exame de seleção os discentes:
a) Regularmente matriculados na Licenciatura em História e BHu/AC História.
3.2 Para se inscrever, o candidato deverá enviar email com seu nome completo e número de
matrícula para lacosnahist@gmail.com. No período de 02/10/2018 a 04/10/2018.
4- DA SELEÇÃO
4.1 A seleção dos candidatos será feita mediante realização de avaliação específica sobre o
conteúdo do Projeto Laços na História.
4.2 Será considerado aprovado no exame de seleção, o candidato que obtiver nota final igual
ou superior a 60% (sessenta por cento).
4.3 Ocorrendo empate no resultado de seleção, serão observados para efeito de desempate,
pela ordem, os seguintes critérios:
a) Maior CRA
b) Candidato com maior idade
5- DAS AVALIAÇÕES
5.1 A avaliação será realizada no dia 05/10/2018, às 16 horas no Laboratório de História, na
FIH.
5.2 O candidato deverá comparecer ao local das provas no horário estabelecido, portando
documento de identidade e Histórico Escolar (impresso através do SIGA).
6- DO RESULTADO
6.1 O resultado do processo seletivo será divulgado pelo projeto Laços Na História, no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis após a sua realização.

7- DA ADMISSÃO E EXERCÍCIO NO PROJETO
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7.1 A admissão no Projeto Laços Na História obedecerá à ordem de classificação dos
candidatos, de acordo com as vagas existentes.
7.2 O bolsista selecionado estará sujeito ao cumprimento das atividades constantes do plano
de trabalho proposto no ato da inscrição, em jornada de 20 horas semanais, incluindo período
de férias, sob orientação do pesquisador/orientador;

8- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 A bolsa voluntária obedecerá aos mesmos critérios e prazos estabelecidos para a
remunerada, exceto no que tange ao caráter financeiro.
8.2 A bolsa tem caráter transitório, não é acumulável com outro tipo de bolsa no âmbito da
UFVJM, exceto bolsas de auxílio, as quais não envolvem nenhum tipo de atividade
desenvolvida pelo beneficiário.
8.3 A bolsa não é acumulável com empregos de quaisquer naturezas ou estágios remunerados,
e não gera vínculo empregatício.
Diamantina, 2 de outubro de 2018

______________________________
Profª. Elaine Leonara de Vargas Sodré
Coordenadora do Projeto Laços Na História
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