
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 

 

SELEÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO PARA 
PREENCHIMENTO DE VAGAS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM 2021 – Projeto 

Paraopeba 
 

 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos(as) de graduação e pós-graduação 

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 na 

graduação e nos programas de pós-graduação – stricto sensu – 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 são contempladas com bolsa de extensão, conforme descrito no Anexo I. 

É vedado ao estudante acumular a bolsa do projeto com outras bolsas de estudo ou de outro 

tipo de benefício mesmo que oriundo de agências de fomento. 

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, currículo lattes simplificado (se necessário, serão solicitados os 
comprovantes) e declaração de matrícula para o e-mail 
coordenacaoparaopeba@pucminas.br, entre os dias 07 e 14 de maio de 2021;  

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 o envio dos documentos.  

 

3. SELEÇÃO 
 

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

a. Encaminhar Formulário de Inscrição (Anexo II), currículo lattes simplificado (se 
necessário, serão solicitados os comprovantes) e declaração de matrícula 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 

mailto:coordenacaoparaopeba@pucminas.br
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plataforma a ser divulgada no momento do agendamento. 
 

4. RESULTADOS 
 

4.1 Os resultados serão divulgados no site da Pró-Reitoria de Extensão 
(www.pucminas.br/proex), a partir do dia 24/05/2021. 
 

5. EMISSÃO DO TERMO DE ADESÃO 
 

5.1 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 em 

momento posterior à divulgação do resultado; 

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

5.3 A bolsa prevista é de 2.500,00 para Doutorado, 1.500,00 para Mestrado e 750,00 para 

Graduação, sem previsão de auxílio transporte. 

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

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

Belo Horizonte, 07 de maio de 2021. 

 

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 o preenchimento das vagas de extensão.  
 

1. VAGAS PARA GRADUAÇÃO 
 

Vagas / Programa Pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

Apoio às Coordenações 

Geral e Técnica 

 

Comunicação Social 
(1 vaga) 

 

 Graduação em Comunicação Social 

Experiência em trabalhos em 
equipe, em projetos de extensão ou 
pesquisa, ou profissional, no campo 
social, com ênfase em estratégias 
de comunicação junto às 
comunidades e na elaboração de 
relatórios e outros produtos para 
divulgação em diversas mídias. 

 

 

 Contribuir, ao longo de todo o projeto, com a Assessoria 
Temática em Comunicação no trabalho de               
                                                   
                                                             
                                                      
                                                     
envolvidas no                                        
Independentes (ATIs) e Instituições de Justiça.  

                                                          
                                                          
demandas geradas pelas comunidades; contribuir na 
                                                          
             

                                                     
                                                     
                                         
 
 

 



 

Vagas / Programa Pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

Apoio às Coordenações 

Geral e Técnica 

Direito 
(01 vaga) 

 

 Alunos(as) regularmente 
matriculados(as) entre o 3º e o 7º 
período. 

 Já terem cursado e terem sido 
aprovados(as) em disciplina(s) do campo das 
ciências sociais. 

 
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 

Vagas / Programa Pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

Apoio às Coordenações 

Geral e Técnica 

 

Psicologia ou  
Ciências Sociais 

(1 vaga) 

 

 Alunos(as) regularmente 
matriculados(as) entre o 3º e o 7º 
período. 

 É desejavel 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. 

 
Apoio à coordenação nas atividades de gerenciamento do 
projeto, como também às equipes de referência 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. 
 

Vagas / Programa Pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

Assessoria Temática  

 

Administração ou 

Ciências contábeis 

(03 vagas) 

 Alunos matriculados, a partir do 
terceiro período de administração ou 
contábeis, que já tenham cursado 
pelo menos uma das seguintes 
disciplinas: 

o contabilidade  
o auditoria 
o controladoria 
o administração financeira e 

orçamentária 
o métodos quantitativos 

 Habilidades investigativas referentes 
à problemática organizacional, de 
forma aprofundada, argumentativa, 
interpretativa, propositiva, 
multidisciplinar e ética, com o objetivo 
de avaliar resultados e formular 
estratégias para correções se 
necessárias. 

Capacidade de interpretar estados financeiros a 
partir de informações contábeis. 

 Trabalhar junto às Assessorias Temáticas no que se 
refere aos aspectos contábeis/financeiros conforme perfil 
definido neste edital;  

 Participar de reuniões diversas;  

 Colaborar na formulação de estratégias e na elaboração 
de documentos relacionados à temática. 

Contribuir na elaboração de relatórios, planilhas e avaliações 
sobre as atividades desenvolvidas no campo da Assessoria 
Financeira. 



 

Vagas / Programa Pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

Equipe de Referência 

 

Arquitetura e Urbanismo; 
Ciências Sociais; 
Serviço Social; 

Psicologia; 
Relações Internacionais;  

Direito ou  
Geografia 

 
(02 vagas) 

 
Pré-requisito:  
 

 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). 

 Ter disponibilidade para viagens curtas, 
para trabalhos de campo, durante a 
semana e/ou nos finais de semana. 

 É desejável 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. VAGAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – MESTRADO 
 

Vagas / Programa Pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

Apoio às 

Coordenações Geral e 

Técnica 

 

Comunicação Social 
(Jornalismo) 

 
(cadastro de reserva) 

 
Pré-requisito:  

 Regularmente matriculado(a) no Mestrado 
em Comunicação Social. 

 Graduação em Jornalismo, cursando pós-
graduação stricto sensu em Comunicação.  

 Disponibilidade para viagens curtas, para 
trabalhos de campo, durante a semana 
e/ou nos finais de semana.  

 Experiência em trabalhos em equipe, 
em projetos de extensão ou pesquisa, 
ou profissional, no campo social, com 
ênfase em estratégias de comunicação 
junto às comunidades e na elaboração 
de relatórios e outros produtos para 
divulgação em diversas mídias. 

 

                                                          
                                                     
                                                   
                                                             
a equipe da Coordenação e A                           
                                                     
                                                     
Independentes (ATIs) e Instituições de Justiça.  

                                                          
                                                          
                                                  
                                                          
             

                                                     
                                                     
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. VAGAS PARA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - DOUTORADO 
 

Vagas / Programa Pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

Apoio às 

Coordenações Geral e 

Técnica 

 

Administração 

(01 vaga) 

 

 

 Regularmente matriculado(a) no 
Doutorado em Administração; 

 Disponibilidade para viagens curtas, para 
trabalhos de campo, durante a semana 
ou nos finais de semana; 

 Experiência com área financeira; 

 Domínio sobre planilhas de Excel; 

 Habilidades com uso de ferramentas 
tecnológicas gerenciais, como Trello e 
Canva; 

 Habilidades investigativas referentes à 
problemática organizacional, de forma 
aprofundada, argumentativa, 
interpretativa, propositiva, multidisciplinar 
e ética, com o objetivo de avaliar 
resultados e formular estratégias para 
correções, se necessárias. 

 

 

 

 

 

 Acompanhamento de seminários e formações temáticas;  

 Desenvolvimento de pareceres técnicos de gestão a partir da 
análise de documentos diversos; 

 Estabelecimento e proposição de fluxos de trabalho para 
melhor condução dos objetivos do projeto; 

 Participação de reuniões regulares de supervisão;  

 Elaboração de relatórios, planilhas e avaliações sobre as 
atividades desenvolvidas; 

 Sistematização de conhecimento para a produção 
bibliográfica ou técnica alinhada ao trabalho realizado. 



 

Vagas / Programa Pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

 

Apoio às 

coordenações Geral e 

Técnica 

 

Letras 

(01 vaga) 

 Regularmente matriculado(a) no doutorado 
em Letras. 

 Graduação em Letras – língua portuguesa.  

 Disponibilidade para trabalhar, 
eventualmente, nos finais de semana. 

 Experiência com produção e revisões de 
texto. 

 

 
 
 
 
 
 
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; 

 Contribuir com estudos e pesquisas sobre temas atinentes à 
área do projeto; 

 Auxiliar no acompanhamento dos trabalhos dos extensionistas 

de graduação. 

 

 

 

 

 

 



 

Vagas / Programa Pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

Assessoria Temática 

 

Ciências biológicas 

(01 vaga) 

 

 Regularmente matriculado(a) no 
Doutorado em Ciências Biológicas, 
preferencialmente com conhecimento sobre 
Ictiologia (estudos e pesquisas sobre a 
temática).  

 Disponibilidade para viagens curtas, para 
trabalhos de campo, durante a semana e/ou 
nos finais de semana.  

 Experiência em trabalhos em equipe, em 
projetos de extensão ou pesquisa, ou 
profissional, no campo social, com ênfase nas 
temáticas de Meio Ambiente e Ictiologia. 

 Desejável conhecimento sobre aspectos 
imunológicos e cadeia produtiva da pesca. 

 
 
 
 
 

 

 Contribuir, ao longo de todo o projeto, com a Assessoria 
Temática em Ciências Biológicas no trabalho de construção 
de metodologias que favoreçam a atuação integral numa 
perspectiva interdisciplinar.  

 Trabalhar junto às Assessorias Temáticas no que se refere 
aos aspectos delineados no perfil; participar de reuniões 
diversas; colaborar na formulação de estratégias e na 
elaboração de documentos relacionados à temática.  

 Elaborar relatórios, planilhas e avaliações sobre as atividades 
desenvolvidas no campo da Ciências Biológicas. 

Vagas / Programa Pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

Assessoria Temática  

 

 Psicologia 

(01 vaga) 

 

 Regularmente matriculado(a) no 
Doutorado em Psicologia; 

 Disponibilidade para viagens curtas, para 
trabalhos de campo, durante a semana ou nos 
finais de semana; 

 Os candidatos devem apresentar 
experiência em pelo menos um dos seguintes 
itens: 

o Participação em projetos de 

 

 Acompanhamento de atendimentos psicossociais e jurídicos 
individuais e ou familiares aos atingidos;  

 Acompanhamento de atividades coletivas nas comunidades;  

 Acompanhamento de seminários e formações temáticas;  

 Acompanhamento de assembleias de atingidos e outras 
atividades de articulação, mobilização e organização comunitária;  

 Participação de reuniões regulares de supervisão;  

 Elaboração de relatórios, planilhas e avaliações sobre as 



 

extensão; 
o Atuação profissional no âmbito dos 

direitos humanos, ou direitos 
sociais, trabalho comunitário ou 
políticas públicas; 

o Condução sobre metodologias 
participativas; 

o Produção bibliográfica ou técnica 
afinada com práticas psicossociais. 

atividades desenvolvidas.  

 Sistematização de conhecimento para a produção bibliográfica 
ou técnica alinhada ao trabalho realizado.  

Vagas / Programa Pré-requisitos Atividades a serem realizadas 

Equipes de Referência 

 

Ciências Sociais; 

Psicologia; 

 Relações Internacionais; 

Geografia ou  

Direito 

 (01 vaga) 

 

 Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
Comunicação Social, Ciências Sociais, 
Psicologia, Relações Internacionais, 
Serviço Social, Direito, Geografia ou 
História 

 Doutorando em Ciências Sociais, 
Psicologia, Relações Internacionais, 
Geografia ou Direito. 

 Ter previsão para a defesa da 
dissertação ou da tese a partir de julho 
de 2021.  

 Ter disponibilidade para viagens curtas 
regulares, para trabalhos de campo, 
durante a semana e/ou nos finais de 
semana.  

 Experiência em projetos de extensão ou 
de pesquisa, ou profissional, 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; 

 Participar da elaboração e no desenvolvimento de 
atividades formativas; 

 Contribuir com estudos de temas afetos ao trabalho das 
equipes de referência; 

 Contribuir para a elaboração de relatórios, planilhas e 
avaliações sobre as atividades 
desenvolvidas/acompanhadas. 



 

 
 

ANEXO II 

 
Formulário de Inscrição - Seleção de Alunos de graduação e Pós-graduação 

para Projeto Paraopeba 
 
I - Identificação 
 
Nome completo (sem abreviações):  

Data de Nascimento:  CPF: 

Identidade: Matrícula: 

Graduação / Programa de Pós-graduação: 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): 

(  ) Apoios às Coordenações Geral e Técnica 

(  ) Assessoria Temática 

(  ) Equipes de referência 

 
II - Qual a sua disponibilidade de horário para participar das atividades? 
 
 
 
 
III - 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 lattes simplificado (se necessário, 
serão solicitados os comprovantes) e declaração de matrícula. E-mail para envio: 
coordenacaoparaopeba@pucminas.br 
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