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EDITAL DEFIS/ICEB/ UFOP Nº 1/2022

O Departamento de Física da da Universidade Federal de Ouro Preto torna
pública a seleção de bolsista de desenvolvimento institucional, nos termos
da Resolução CUNI 2.169, conforme estabelecido neste edital.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A seleção visa ao preenchimento de 1 (uma) vaga de Bolsa de
Desenvolvimento Institucional (BDI) para atuação no Departamento de
Física (DEFIS).

1.2 A vigência da bolsa está prevista para até dezembro de 2022.
Transcorrido o período de vigência, mantendo-se as condições e requisitos
estabelecidos por este Edital, com a concordância das partes e aprovação
da PROPLAD, poderá a bolsa ser renovada.

1.3 O recurso para Bolsa de Desenvolvimento Institucional advém do
Orçamento da UFOP, conforme estabelecido pela Regulamentação das
Bolsas de Desenvolvimento Institucional, aprovado pela Resolução CUNI nº
2.169.

2 - DOS REQUISITOS

2.1 O candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

I. Estar regularmente matriculado e frequentando curso de graduação
na UFOP;

II. Ter coeficiente de rendimento igual ou superior a 6 (seis);

III. Ter perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades
previstas;

IV. Não possuir outra modalidade de bolsa, exceto aquelas vinculadas
às ações da PRACE;



Universidade Federal de Ouro Preto
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas

Departamento de Física

Página 2 de 4

V. Ter disponibilidade de 20h (vinte horas) semanais para se dedicar às
atividades.

2.2 Estará impedido de participar da seleção o candidato em situação de
inadimplência ou débito de qualquer natureza com a UFOP.

3 - DAS ATRIBUIÇÕES DA VAGA

3.1 A vaga é destinada para atuar no Departamento de Física, para dar
suporte administrativo às atividades do Departamento. O bolsista atuará
no suporte às demandas da secretaria do Departamento, que incluem as
seguintes atividades:

- auxílio na organização e tramitação de documentos no Departamento;

- recebimento de materiais, malote, correspondências (e devidos
encaminhamento, comunicação aos respectivos destinatários:
servidores/ laboratórios);

- auxílio no atendimento aos usuários;

- controle de entrada e saída de materiais, empréstimo de chaves e
equipamentos;

- suporte na atualização de informações na página (website) do
Departamento e manutenção da página atualizada;

- Criar, manter, atualizar redes sociais do setor;

- suporte na organização do setor e auxílio nas demandas gerais da
secretaria do DEFIS.

3.2 Desejável domínio de softwares de texto e planilhas (Word/Excel,
LibreOffice e Documentos Google).

3.3 Os trabalhos poderão ser desenvolvidos presencial ou remotamente, a
critério do Departamento de Física.

4 - DA REMUNERAÇÃO
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4.1 Ao selecionado será concedida bolsa mensal no valor de R$ 400
(quatrocentos reais), mediante o cumprimento da carga horária semanal
de 20h (vinte horas).

§ 1º O valor da bolsa será pago proporcionalmente ao número de horas
semanais cumpridas no setor, caso o bolsista trabalhe menos de 20h (vinte
horas).

4.2 Para recebimento da bolsa, os dados bancários devem estar
atualizados no sistema (MinhaUFOP).

5 - DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições serão recebidas até o dia 10/03/2022.

5.2 Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição disponível
em <https://forms.gle/zsz7k76EBGTfjq7q6> e anexar os demais
documentos a ele (atestado de matrícula, histórico escolar, currículo).

6 - DA SELEÇÃO

6.1 Documentação necessária:

I. Formulário de inscrição preenchido;

II. Histórico escolar;

III. Atestado de matrícula;

IV. Currículo atualizado (citando motivação e interesse na vaga).

6.2 Critérios de seleção dos candidatos:

I. Avaliação da documentação;

II. Entrevista.

6.3 Etapas de seleção dos candidatos:

I. Análise do histórico escolar e currículo (eliminatória) - seleção de
candidatos para a 2ª etapa;

https://forms.gle/zsz7k76EBGTfjq7q6
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II. Entrevista on-line (classificatória) - o horário das entrevistas será
divulgado após o resultado da 1ª etapa.

7 - DOS RESULTADOS

7.1 O resultado será divulgado na página do DEFIS <https://fisica.ufop.br/>.

7.2 Os classificados excedentes poderão ser convocados, na ordem de
classificação, caso haja necessidade pela Instituição.

8 - DO CRONOGRAMA

Inscrições: 03 a 10 de março de 2022
Convocação para a 2ª etapa (entrevista): 11/03/2022
Resultado da seleção: 14/03/2022
Início das atividades: 15/03/2022

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os documentos para a inscrição devem ser carregados no formulário de
inscrição (Google Forms: https://forms.gle/zsz7k76EBGTfjq7q6)

Os candidatos devem ficar atentos a informações na página do DEFIS
(https://fisica.ufop.br) e ao e-mail informado no ato da inscrição.

Eventuais dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail defis@ufop.edu.br

https://enut.ufop.br/
https://forms.gle/zsz7k76EBGTfjq7q6
mailto:defis@ufop.edu.br

