
EDITAL NAPq/FAE Nº 01/2022 – SELEÇÃO PARA BOLSA 

 

O Coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa da Faculdade de Educação, da Universidade 

Federal de Minas Gerais – NAPq/FaE/UFMG, Professor Guilherme de Alcântara, faz saber 

que, no período de 20/06/2022 a 29/06/2022, até as 23:59h, o NAPq/FaE/UFMG receberá as 

inscrições de candidatos para a seleção de bolsista de pós-graduação, conforme 

especificações abaixo: 

 

1. DA VAGA 

1.1.O candidato selecionado fará jus a uma bolsa no valor de R$1200,00 (mil e duzentos), 

exercendo a carga de 20 (vinte) horas semanais e durante de 12 (doze) meses (julho de 

2022 a junho de 2023). 

1.2. O(a) bolsista selecionado(a) terá como atribuições: 

1.2.1. Auxiliar a secretaria na gestão da iniciação científica,  

1.2.2. Organizar eventos relacionados à Pesquisa, incluindo a emissão de certificados; 

1.2.3. Realizar a gestão de editais e pedidos de auxílio para participação em eventos 

acadêmicos; 

1.2.4. Atender a bolsistas, orientadores e comunidade em geral;  

1.2.5. Organizar reuniões periódicas da Câmara de Pesquisa.  

 

 

2.  DOS REQUISITOS 

2.1.O(a) candidato(a) deve: 

2.1.1. Estar matriculado(a) em qualquer curso de pós-graduação da UFMG; 

2.1.2. Ter disponibilidade de 20 horas semanais para dedicação às atividades do NAPq; 

2.1.3. Não ter vínculo empregatício ou acúmulo de bolsas no período de desenvolvimento do 

projeto; 

2.1.4. Estar disponível para assumir a bolsa em julho de 2022. 

 

3.  DA BOLSA 

3.1.Valor da bolsa: R$1200,00 (mil e duzentos reais) 

3.2.Vigência: 05/07/2022 a 30/06/2023 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1.As inscrições serão realizadas de 20/06/2022 a 29/06/2022, até as 23:59h, por meio deste 

formulário. 

 

5. DA SELEÇÃO E DOS RESULTADOS 

5.1. A seleção ocorrerá em duas etapas, a saber: 

https://forms.gle/Unapz82PCLMo2kdm6


5.1.1. Será avaliado o currículo lattes do candidato, enviado pelo formulário de inscrições. 

5.1.2. Os candidatos aprovados na 1ª etapa serão chamados para entrevista, no dia 

01/07/2022. 

5.2.Os resultados finais serão divulgados por e-mail, até o dia 04/07/2022. 

5.3.O candidato aprovado deve encaminhar ao NAPq, via e-mail (napq@fae.ufmg.br) até o 

dia 05/07/2022 os seguintes documentos:  

5.3.1. Declaração de matrícula que comprove a situação atual do aluno (com data de início e 

previsão de formatura); 

5.3.2. Carteira de Identidade; 

5.3.3. CPF; 

5.3.4. Comprovante de residência; 

5.3.5. Conta Bancária.  

 

6.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1.O presente Edital terá validade de 6 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação até o 

prazo da bolsa. 

6.2.Para demais informações o candidato deve enviar e-mail para napq@fae.ufmg.br. 


