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EDITAL DEFIS/ICEB/ UFOP Nº 1/2023

O Departamento de Física 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 2 (duas) vagas de Bolsa de
Desenvolvimento Institucional (BDI) para atuação no Departamento de
Física (DEFIS).

1.2 A vigência das bolsas está prevista para até dezembro de 2023.

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 perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades
previstas;

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

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

V. Não estar em situação de inadimplência ou débito de qualquer
natureza com a UFOP.
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3 - DAS ATRIBUIÇÕES DAS VAGAS

3.1 As vagas são destinadas para atuar no Departamento de Física, para
dar suporte às atividades do Departamento. As atividades dos bolsistas
estão divididas em dois grupos:

I) suporte às demandas da secretaria do Departamento, que incluem:

- auxílio no atendimento aos usuários;

- auxílio na organização de documentos;

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

- controle de entrada e saída de materiais;

- empréstimo de chaves e equipamentos;

- atendimento de ligações telefônicas;

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

II) suporte em website e redes sociais do Departamento de Física:

- suporte e manutenção da página (website) do Departamento;

- atualização de informações na página do DEFIS e manutenção da página
atualizada;

- divulgação de atividades e eventos relacionados ao Departamento:
notícias, publicações científicas, artigos, oportunidades de bolsas (como
iniciação científica, monitoria, projetos de extensão);

- redes sociais: manutenção e alimentação das redes sociais do Defis, para
expandir as ações de divulgação, como as linhas de pesquisa, editais,
processos seletivos, atividades em desenvolvimento e oportunidades.

- auxílio com impressoras e equipamentos (para orientar usuários)

3.2 Desejável domínio de softwares de texto e planilhas (Microsoft Office,
WPS Office, LibreOffice e Documentos Google).
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3.3 As atividades serão desenvolvidas de forma presencial, de segunda a
sexta-feira, em horário a definir de forma conjunta com o/a bolsista
(dentro do horário administrativo).

4 - DA REMUNERAÇÃO

4.1 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 20 horas.

5 - DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições serão recebidas até o dia 10/02/2023.

5.2 Os interessados em se inscrever deverão seguir os seguintes passos:

i) enviar e-mail para defis@ufop.edu.br com o assunto ‘documentação
para inscrição - BDI 2023’ anexando a documentação (ficha de inscrição,
atestado de matrícula, histórico escolar, currículo).

ii) entregar os documentos impressos na secretaria do DEFIS, dentro do
período de inscrições.

6 - DA SELEÇÃO

6.1 Documentação necessária:

I. Formulário de inscrição preenchido;

II. Histórico escolar;

III. Atestado de matrícula;

IV. Currículo atualizado.

6.2 Critérios de seleção dos candidatos:

I. Avaliação da documentação;

II. Entrevista.

mailto:defis@ufop.edu.br
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6.3 A seleção levará em conta o desempenho acadêmico e demais
habilidades que se enquadram nas atividades que serão desenvolvidas
durante a vigência da bolsa.

6.4 A lista com os candidatos selecionados para entrevista será
disponibilizada na página do DEFIS e no mural (ao lado da secretaria
do Departamento), com o horário das entrevistas.

7 - DOS RESULTADOS

7.1 O resultado final será divulgado na página do Departamento de Física
<https://fisica.ufop.br/> e também no mural de informações do DEFIS.

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

8 - DO CRONOGRAMA

Inscrições: até 10/02/2023
Convocação para a entrevista): 13/02/2023
Resultado da seleção: 15/02/2023
Início das atividades 16/02/2023

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

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail defis@ufop.edu.br

https://enut.ufop.br/
mailto:defis@ufop.edu.br
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FICHA DE INSCRIÇÃO

BOLSA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – BDI 2023 / DEFIS

Nome completo:

Matrícula:

Curso:

Telefone(s):

E-mail:

Endereço:

Descreva, em poucas linhas, sua motivação e interesse para a bolsa (BDI)

Local e data: ____________________________________

_________________________________________________

Assinatura do Candidato
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