
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 

 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA EM 2020 – Projeto Paraopeba 

 

 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos(as) que atuarão no “Projeto 

Paraopeba – Coordenação e Acompanhamento Metodológico e Finalístico”, fruto do Acordo de 

Cooperação firmado com Assessorias Técnicas Independentes que atuam na Bacia do Rio 

Paraopeba, com anuência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Ministério Público 

Federal, Defensoria Pública do Estado Minas Gerais e Defensoria Pública da União. O(a) 

candidato(a) deverá se inscrever por e-mail, conforme previsto no item 3 desta Chamada. 

 

1. ESTRUTURA 
 

1.1 O processo seletivo a que se refere esta Chamada dará acesso, aos alunos matriculados nos 

cursos de graduação da PUC Minas, das Unidades e Campi da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, às ações do Projeto Paraopeba – Coordenação e Acompanhamento Metodológico e 

Finalístico; 

1.2 As vagas em oferta serão para beneficiários(as) de bolsas, conforme descrito no Anexo I; 

1.3 O número de vagas ofertadas poderá sofrer alterações. 

 
 
2. INSCRIÇÕES 

 
2.1 Serão aceitas somente inscrições realizadas a partir do envio do formulário (Anexo II), 

devidamente preenchido, o currículo e o histórico do SGA (com média escolar), para o e-mail 
coordenacaoparaopeba@pucminas.br, entre os dias 13 e 20 de agosto de 2020; 

 

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 que impossibilitem a transferência de dados.  

 

 

3. SELEÇÃO 
 

3.1 Os(as) candidatos(as) deverão cumprir as seguintes etapas: 

a. Encaminhar Formulário de Inscrição (Anexo II), Currículo, Histórico emitido pelo 
Sistema de Gestão Acadêmica (SGA), contendo a média escolar, para o e-mail 
coordenacaoparaopeba@pucminas.br, considerando-se a data registrada no item 2 desta 
chamada. 

b. Participar de entrevista, se for o caso, agendada pela Coordenação do Projeto 
Paraopeba, na ordem de classificação. As entrevistas serão realizadas no formato remoto, em 
plataforma a ser divulgada no momento do agendamento. 
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RESULTADOS 
 

3.2 Os resultados serão divulgados no site da Pró-Reitoria de Extensão 
(www.pucminas.br/proex), a partir do dia 30/08/2020. 
 
 

4. EMISSÃO DO TERMO DE ADESÃO 
 

4.1 Os(as) alunos(as) aprovados no processo seletivo deverão assinar termo de adesão a 

atividades extensionistas, antes de iniciarem a atuação. A data de início será informada no 

momento de divulgação do resultado final; 

4.2 A carga horária a ser dedicada é de 20 horas/semana; 

4.3 A bolsa prevista é de R$ 750,00, sem previsão de auxílio transporte. 

 

5. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

5.1 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela coordenação do Projeto Paraopeba; 
 

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2020.  

 

Pró-reitoria de Extensão  

PUC Minas

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


 

ANEXO I 
 

DAS VAGAS 
 

Os(as) candidatos(as) devem ficar atentos(as) aos pré-requisitos para a realização das atividades de extensão. 
 

Equipe Nº vagas e pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

 
Coordenação geral e 

Coordenação técnica  

 
o Direito: 2 vagas 

o Psicologia: 2 vagas 

o Ciências Sociais: 1 vaga 

o Serviço Social: 1 vaga 

o Geografia: 1 vaga 

o Sistema de Informação: 1 vaga 

o Jornalismo ou Publicidade e 

Propaganda: 1 vaga 

o Administração: 1 vaga 

o Ciências Contábeis: 2 vagas 

 

 
Apoio à coordenação nas atividades de gerenciamento do projeto, como também 
às equipes de campo e assessorias temáticas para o acompanhamento das 
Assessorias Técnicas Independentes (ATIs), junto aos atingidos pelo rompimento 
das barragens da Vale, na Bacia do Paraopeba. Principais atividades: 
 

 Participar de reuniões internas e nas comunidades junto às coordenações 

geral e técnica; 

 Elaborar relatórios, planilhas e avaliações sobre as atividades 

desenvolvidas/acompanhadas; 

 Auxiliar o corpo técnico-administrativo do projeto com demandas 

específicas à sua área de conhecimento; 

 Colaborar para garantir o fluxo diário de comunicação no âmbito do projeto, 

envolvendo equipes de campo e assessorias temáticas, contribuindo para 

processos transdisciplinares. 

 Participar dos encontros de formação de discentes promovidos no âmbito 

do projeto.  

 Articular o diálogo contínuo com os extensionistas de campo.  

 



 

 

Equipe Nº vagas e pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

 

Equipes de referência e 

Assessoria Temática  

 
10 vagas distribuídas entre os seguintes cursos: 

 
o Direito 

o Ciências Sociais 

o Serviço Social 

o Psicologia 

o Geografia 

o Medicina (1vaga para assessoria temática) 

 
Alunos(as) regularmente matriculados(as) entre 
o 3º e o 6º período (nos cursos de 8 períodos) 
ou até o 7º período (nos cursos de 9 ou 10 
períodos). 
Já terem cursado e terem sido aprovados(as) 
em disciplina(s) do campo das ciências sociais. 
Ter disponibilidade para viagens curtas, para 
trabalhos de campo, durante a semana e/ou 
nos finais de semana. 
Desejado: experiência em projetos de extensão 
ou pesquisa, ou estágio, no campo social, com 
ênfase nas temáticas de direitos 
humanos/sociais, ou metodologias 
participativas, ou trabalho comunitário, ou 
políticas públicas. 
 

Compor equipes de trabalho que farão o acompanhamento 
supervisionado de atividades desenvolvidas pelas Assessorias Técnicas 
Independentes (ATIs), aos atingidos em razão do rompimento das 
barragens da Vale, na Bacia do Paraopeba. Principais atividades: 

 

 Acompanhar os atendimentos psicossociais e jurídicos individuais 

e ou familiares; 

 Acompanhar atividades coletivas nas comunidades; 

 Acompanhar os seminários e as formações temáticas; 

 Acompanhar assembleias e outras atividades de articulação, 

mobilização e organização comunitária; 

 Participar de reuniões regulares de supervisão; 

 Elaborar relatórios, planilhas e avaliações sobre as atividades 

desenvolvidas/acompanhadas; 

 



 

 
 

ANEXO II 

 
Formulário de Inscrição - Seleção de Alunos para Projeto Paraopeba 

 
I - Identificação 
 

Nome completo (sem abreviações):  

Data de Nascimento:  CPF: 

Identidade: Matrícula: 

Curso de Vínculo: Unidade: 

Turno: Telefone Celular: 

E-mail:  

 
II – Indique com um X para qual equipe do Projeto Paraopeba está se 
inscrevendo (deverá ser marcada somente uma opção): 
 

(  ) Coordenação geral e Coordenação técnica 

(  ) Equipes de referência e Assessoria Temática 

 
 
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 o currículo e o histórico do SGA (com 
média escolar). E-mail para envio: coordenacaoparaopeba@pucminas.br 
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