
 

 

 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 
 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM 2019_Programa Contagem Cidadã 

 

 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos que atuarão no programa de extensão “Contagem Cidadã” , fruto do Termo de Fomento 08/2018, 

formalizado entre a Sociedade Mineira de Cultura/Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e o Município de Contagem. O candidato deverá se inscrever por 

e-mail ou entregar a documentação pessoalmente  na Secretaria do Complexo Esportivo da PUC Minas, conforme previsto no item 3 desta Chamada, do dia 20 de 

fevereiro de 2019 até o dia 25 de fevereiro de 2019, às 12 horas. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas oferecidas para as ações de extensão 

listadas no Anexo I desta Chamada. 

 

1. ESTRUTURA 

 

1.1 O processo seletivo a que se refere esta Chamada dará acesso aos alunos matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da PUC Minas, das Unidades e 

Campi da Região Metropolitana de Belo Horizonte, às ações do Programa Contagem Cidadã.   

 

1.2   As vagas em oferta serão para beneficiários(as) ou não beneficiários(as) de bolsas (conforme descrito no Anexo I).  
 

1.3 O número de vagas ofertadas poderá sofrer alteração. 
 

 

 
2. INSCRIÇÕES 

 
2.1 Serão aceitas somente inscrições realizadas a partir do envio do formulário preenchido por e -mail ou entregues pessoalmente na secretaria do Complexo Esportivo da 
PUC Minas Coração Eucarístico, conforme previsto no preâmbulo desta chamada (o formulário encontra-se no Anexo II). 

 

2.2 A ausência de dados ou o preenchimento incorreto da ficha de inscrição poderão acarretar o indeferimento do pedido.  
 



 

 

2.3 A PROEX/PUC Minas não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  

 
 

 

3. SELEÇÃO 

 

3.1 Os (as) candidatos(as) que se inscreverem para o processo seletivo das vagas de extensão para a PUC Minas, para atuação em 201 9, deverão cumprir as 

seguintes etapas: 

a. Encaminhar Formulário de Inscrição devidamente preenchido (Anexo II), Currículo, Histórico do SGA com média escolar para  o e-mail 

secesporte@pucminas.br, ou entregar pessoalmente a documentação na Secretaria do Complexo Esportivo da PUC Minas Coração Eucarístico, de acordo 
com as informações explicitadas no item 2. 

b. Participar da reunião de Formação em Extensão no dia 26 de fevereiro de 2019, às 15 horas, na PUC Minas Coração Eucarístico  (Complexo Esportivo - sala 
207). A participação em tempo integral na Formação em Extensão é pré -requisito para continuar no processo seletivo. 

c. Participar de entrevista com a equipe de coordenação dos projetos , caso a equipe julgue necessário à realização de mais esta etapa para seleção dos 
inscritos. Havendo demanda para realização desta fase, o  agendamento da entrevista será feito diretamente com os alunos que se inscreveram para a vaga e 
que se enquadram nos pré-requisitos das atividades. 

 
 

4. RESULTADOS 

 

Os resultados serão divulgados no site da Pró-Reitoria de Extensão (www.pucminas.br/proex) no dia 01 de março de 2018. 
 

 

5. CONTRATAÇÃO 

 

5.1 A contratação será realizada por meio da emissão de termo de adesão a atividades extensionistas, que deverá ser assinado antes do início do  desenvolvimento 

das atividades. A data de início das atividades será informada no momento de divulgação dos resultados.  

 

 

 

mailto:secesporte@pucminas.br
http://www.pucminas.br/proex)


 

 

5.2 Valor da bolsa e auxílio transporte: 

 
 20 horas  semanais: R$ 440,00 

 10 horas  semanais: R$220,00 

 Os alunos poderão fazer jus ao recebimento de auxílio transporte, guardada as especificidades de cada projeto a ser comunicada pela 

coordenação no decorrer do processo seletivo.  

 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

6.1 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Pró -Reitoria de Extensão da PUC Minas. 
 

Para conhecimento de todos, a presente Chamada será publicada no site da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas (www.pucminas.br/proex). 
 
 
 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2019   

 

Pró-reitoria de 

Extensão PUC Minas 

http://www.pucminas.br/proex).


 

 

 

ANEXO I 
 

DAS VAGAS 

 

Os(as) candidatos(as) devem ficar atentos(as) aos locais de realização das atividades de extensão, bem como dos pré -requisitos. 
 

Projeto Nº vagas com bolsa e pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

 

 
Projeto Espaç o de Convivência 

Bem-Estar (junto à entidade Núcleo 
de Incentivo à Cidadania – NIC) 

 

Beneficiários de bolsa 
 

 - 2 vagas para o curso de Fisioterapia, 1 vaga curso 
de Enfermagem, 1 vaga curso de serviço Social, 1 
vaga para o curso de Educação Física com carga 

horária de 10 horas/semana. 
 

  - 1 vaga com carga horária de 20 horas/semana 
para o curso de Psicologia  
 

 *Os alunos dos cursos da área de saúde precisam 
ter cursado a disciplina de Geriatria ou Gerontologia, 

aplicada à área de conhecimento de formação. Para 
os cursos de Psicologia e Serviço Social os alunos é 
preciso que os alunos tenham interesse em atuar 

com atividades voltadas para o público idoso. 

 

Os alunos desenvolverão atividades de apoio à coordenação do 
projeto, conforme indicado a seguir: 

 
 contribuir com processos de planejamento e elaboração do 

cronograma das atividades; 

 dar apoio em atividades  e palestras socioeducativas; 
 realizar procedimentos de aferição de dados vitais/pressão; 

 contribuir com a aplicação de instrumentos de medidas 
funcionais e físicas; 

 acompanhamento das avaliações que contribuam com o 
acolhimento individual e coletivo do usuário; 

 contribuir com processos de registros das ações. 

 
 

   *  As atividades serão realizadas junto à entidade Núcleo de Incentiv o à 
Cidadani a, no Municípi o de Contagem.  
 

 
Projeto Progredindo com Saúde 
(Obra Social Progresso – Regional 

Industrial) 

 
Beneficiário de bolsa 

 

1 vaga com carga horária de 20 horas/semana  
 

Curso de vínculo do aluno: Educação Física 
 

 
Contribuir com a equipe do projeto no desenv olvi m ento de ações 
educativ as/es portiv as, contribuir com os processos de registros das 

ações. 
 

As atividades serão desenv olvi das junto à entidade Obra Social 
Progress o. 
 

 
 



 

 

 
Projeto de Extensão Espaço 

Dignidade e Cidadania (PUC 
Minas em Contagem) 

 
Beneficiários de bolsa 

 
3 vagas com carga horária de 10 horas/semana  

 
Cursos de vínculo dos alunos: Não há restrição de 

curso 
 

 
 

Não-Beneficiário de Bolsa  
 
4 vagas com carga horária de 10 horas/semana  

 
Cursos de vínculo dos alunos: Não há restrição de 

curso 
 

- Auxiliar no planejamento e execução de oficinas temáticas de 
resgate a cidadania, tais como:  

* Oficinas de arte/artesanato;  
* Reforço escolar;  

* Atividades esportivas e de lazer;  
* Oficina de informática; 

* Oficina de violão; dança; 
* Preparação para a entrada no mercado de trabalho; 

* Roda de Conversa;  
* Visitas técnicas (museus, parques.).  

- Apoio à gestão do projeto (elaboração de relatório, controle de 
frequência, acompanhamento dos jovens no transporte ao projeto, 
organização de eventos). 

 
As atividades serão realizadas na PUC Minas em Contagem as 

segundas, terças e quartas-feiras, das 13h30 às 16h. 
 

 

Projeto Luta pela Cidadania 
(diversos bairros de Contagem) 

 

Beneficiário de bolsa 
1 vaga com carga horária de 20 horas/semana  

 
Curso de vínculo dos alunos: Educação Física 

 

 

Contribuir com a equipe do projeto no desenvolvimento de ações 
educativas/esportivas para adolescentes/jovens e no registro destas 

ações. 

 
Projeto Espaço de Convivência 

com Idosos (Regional Eldorado) 

Beneficiário de bolsa 
 

1 vaga com carga horária de 10 horas/semana  
 

Curso de vínculo dos alunos: Educação Física 
 

 
Contribuir com a equipe do projeto no desenvolvimento de ações 

educativas/esportivas e no registro destas. 

 

  



 

 

 

 
ANEXO II 

 

Formulário de Inscrição 
 

Seleção De Alunos Para Preenchimento de Vagas na Extensão Universitária em 2019_Programa Contagem Cidadã  

 

 
I - Identificação 

 

Nome completo (sem abreviações):  

Matrícula:  

Curso de Vínculo:  

Unidade: 

Turno: 

E-mail:  

Telefone Celular: 

CPF: 

Identidade:  

Data de Nascimento:  

 

 
 

 

 



 

 

II – Indique com um X para qual Projeto está se inscrevendo no âmbito do Programa Contagem Cidadã: 

 

(    ) Projeto Espaço de Convivência Bem-Estar (junto à entidade Núcleo de Incentivo à Cidadania – NIC) 

 

 
(   ) Projeto Progredindo com Saúde (Obra Social Progresso – Regional Industrial 

 

(   )  Projeto Espaço de Convivência com Idosos (Regional Eldorado) 
 

(   )  Projeto Luta pela Cidadania (diversos bairros de Contagem) 
      

 

Programa Espaço Dignidade e Cidadania (PUC Minas em Contagem) 
 

(    ) Vagas para extensionista beneficiário de bolsa 
(    ) Vagas para extensionista não-beneficiário de bolsa 

 

 
III - Qual a sua disponibilidade de horário para participar das atividades? 

 
 
 

 

IV - Descreva a(s) sua(s) motivação(ões) em participar do Projeto e de que forma poderá contribuir com as ações a serem desenvolvidas. 
 

  

 
Observação. 

 

Além deste formulário é necessário encaminhar por e-mail ou entregar pessoalmente os documentos indicados a seguir: 
 Currículo e Histórico do SGA com média escolar. 


