
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE SELEÇÃO

EDITAL Nº 01/2017 – DE 19 DE MAIO DE 2017

SELEÇÃO DE ESTUDANTES DA UFG PARA TRABALHAR COMO BOLSISTAS NO
“ESPAÇO  DAS  PROFISSÕES-2017”  DA UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  GOIÁS  –
REGIONAL JATAÍ-GO.

O  Diretor  e  a  Coordenadora  de  Graduação  da

Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí  no

uso  de  suas  atribuições,  comunica  a  abertura  de

inscrições e a divulgação de normas gerais para inscrição

de Estudantes da UFG, interessados em participar como

bolsistas das atividades do Espaço das Profissões 2017

da  Universidade  Federal  de  Goiás  -  REGIONAL JATAÍ

/UFG.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. O trabalho previsto neste Edital pressupõe atividades

de  orientação  aos  estudantes  do  ensino  médio  e  ao

público em geral,  auxiliando na realização dos Espaços

Interativos e dos Momentos das Profissões, além de dar

informações  sobre  o  próprio  curso  nos  Espaços

Interativos, com funções especificadas pelo Coordenador

de Graduação do Curso e pelo CS/UFG, que garantirão o

andamento satisfatório das atividades.

1.2. As funções inerentes aos diferentes níveis da equipe de trabalho são:



Divulgar o Espaço das Profissões da UFG, com ênfase no objetivo principal deste

evento  que  é  o  de  propiciar  oportunidade  para  os  estudantes  de  ensino  médio  de

conhecer e conversar com profissionais,  professores e universitários de cada área do

conhecimento, para saber mais sobre a profissão que desejam seguir.

2. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

2.1. Para pleitear uma vaga na equipe de trabalho do Espaço das Profissões 2017, o

solicitante deverá:

2.1.1. Ser estudante da UFG.

2.1.2.  Não  ter  sofrido  qualquer  penalidade  administrativa  ou  judicial  que  possa

comprometer a idoneidade do evento.

2.1.3. Ter disponibilidade de tempo para participar das atividades do evento, que será

realizado na Cidade Universitária  José Cruciano de Araújo  da UFG,  Campus Jatobá,

conforme o período em que foi selecionado, e de acordo com o cronograma a seguir:

DIA PERÍODOS/HORÁRIOS

24/05/2017 Matutino : das 07h30min às 11h30min

Vespertino: das 13h00min às 17h00min

Noturno : das 17h00min às 21h00min

3. INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 22, de 8:00 as 17:00h, a 23 de maio de

2017 de 8:00 até as 11:00h

3.2. As inscrições serão realizadas na Coordenação de Graduação, COGRAD, sala 18,

Central de Salas 1, Campus Jatobá ou nas coordenadorias de curso do estudante (ficha

de inscrição anexa).

3.3.  As informações necessárias para preenchimento da ficha de inscrição (anexo 1),

dentre outras, são as seguintes:



3.3.1. nome completo;

3.3.2. número de matrícula, nome do curso e ano ou período atualmente cursando;

3.3.3. número de identidade ou registro geral do candidato (RG);

3.3.4. número do certificado de pessoa física do candidato (CPF);

3.3.5. endereço completo de moradia com CEP;

3.3.6. número de telefone fixo e/ou de celular para contato;

3.3.7.  dados  bancários:  número  do  Banco,  da   Agência  e  da  Conta  Corrente  do

candidato;

3.3.8. endereço válido de correio eletrônico (e-mail) do candidato.

4. SELEÇÃO E RESULTADO

4.1. Serão selecionadas somente as pessoas que realizarem a inscrição e que atenderem

a todas as exigências do itens 2.1.1 a 2.1.3.;

4.2. Não serão homologadas as inscrições que apresentarem inconsistência nos dados;

4.3. A seleção dos candidatos será feita pelo Coordenador do Curso de Graduação, de

acordo com a necessidade de distribuição.

4.4.3. Os docentes Coordenadores do Espaço das Profissões deverão selecionar os

monitores para os espaços interativos impreterivelmente no período de 23/05/2017,

a partir de 12:00 horas até as 07:00 horas do dia 24/05/2017.

4.4.1. A divulgação dos selecionados estará disponível nos sites dos cursos 7:30h do dia

25/05/2017.

4.4.2.  Os candidatos que não forem selecionados poderão participar  do evento como

BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS e receberão CERTIFICADO de participação. O voluntário

deverá  assinar  a  lista  de  FREQUÊNCIA  DOS  BOLSISTAS  VOLUNTÁRIOS,  sendo

computadas quatro horas por período de participação.

4.5. Os dados preenchidos no formulário de inscrição serão utilizados para efeito

de  pagamento.  É de  inteira  responsabilidade  do monitor  o  fornecimento destes

dados bem como a conferência dos mesmos e a correção, se necessário, até o dia

31/05/2017.

5. RESPONSABILIDADES



5.1. Aos Bolsistas selecionados será exigido:

5.1.1. cumprir exclusivamente as tarefas pertinentes à função que lhe for atribuída pelos

Coordenadores  do  Espaço  das  Profissões  de  cada  Curso  de  Graduação,  conforme

especificado neste Edital;

5.1.2. cumprir rigorosamente os horários previamente acertados com o Coordenadores do

Espaço das Profissões de cada Curso de Graduação;

5.1.3. manter conduta ética compatível com sua função.

6. REMUNERAÇÃO

6.1.  A  remuneração  obedece  ao  valor  previamente  determinado  pela  Universidade

Federal de Goiás, Regional Jatai.  Para cada período na função a ser desempenhada,

será pago o  VALOR LÍQUIDO de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), de acordo com o

anexo 2.

6.2. Os colaboradores que optarem por ORDEM BANCÁRIA deverão marcar essa

opção no momento de sua inscrição/atualização e receberão em qualquer agência

do BANCO DO BRASIL S/A.

6.4. será aceito Conta Poupança somente da Caixa Econômica Federal.

6.5. não serão aceitas contas bancárias de terceiros (pai, mãe, irmão etc…)

6.6. A previsão do pagamento será de até 60 (sessenta) dias após o encerramento

dos trabalhos.

7. PENALIDADES

7.1. Qualquer irregularidade cometida antes, durante e depois do evento (abandono do

prédio  designado  e/ou  setor,  indisciplina,  desrespeito  com  o  público,  dentre



outros), bem como as decisões da coordenação local, o colaborador será afastado

das  atividades  sem  direito  à  remuneração  e  será  objeto  de  sindicância,  inquérito

administrativo ou policial, nos termos da legislação pertinente (normas do Regime Jurídico

Único e demais normas complementares em vigor na UFG), estando o infrator sujeito às

penalidades previstas na respectiva legislação.

Jataí, 19 de maio de 2017

 

Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro Prof. Alessandro Martins

     Coordenadora de Graduação                    Diretor da Regional Jataí



Anexo 1

Ficha de inscrição

DADOS PESSOAIS

Nome:

E-mail:

Matrícula:

Curso:                                                                                     Ano/Período:

DOCUMENTOS

RG:                                            Org. Exp:                             Data Emissão:         /     /

CPF:

DADOS PARA CONTATO

Endereço:

Bairro:                                                                              CEP:

Cidade:                                                     DDD:               Fone:

DADOS BANCÁRIOS:
Banco:                                        Agência:                           Conta:



Anexo 2
Tabela de Cursos de Graduação

Cursos de Graduação Quantidade de 
Bolsas

Valor Unitário

Agronomia 6 R$45,00

Biomedicina 6 R$45,00

Ciências Biológicas (Bacharelado e 
Licenciatura)

6 R$45,00

Ciências da Computação 6 R$45,00

Coordenação de Graduação (COGRAD) 3 R$45,00

Direito 6 R$45,00

Educação Física (Bacharelado e 
Licenciatura)

6 R$45,00

Enfermagem 6 R$45,00

Engenharia Florestal 6 R$45,00

Física 6 R$45,00

Fisioterapia 6 R$45,00

História 6 R$45,00

Letras Inlgês 6 R$45,00

Letras Português 6 R$45,00

Matemática 6 R$45,00

Medicina 6 R$45,00

Medicina Veterinária 6 R$45,00

Pedagogia 6 R$45,00

Psicologia 6 R$45,00

Química (Bacharelado e Licenciatura) 6 R$45,00

Zootecnia 6 R$45,00


