
 

EDITAL CEMAR N. 05/2018 – RETIFICAÇÃO 

CIRCUITO CRIATIVO DE ARTE, CULTURA E PATRIMÔNIO – OURO PRETO/MARIANA – PRONAC 1510905 

 O Centro de Extensão do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e do Instituto de 

Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da Universidade Federal de Ouro Preto torna público, para 

conhecimento de todos os interessados, que se encontram abertas as inscrições para a seleção de 6 

(seis) bolsistas para trabalhar na Estação Mariana (Trem da Vale – Circulatrilho), conforme 

descrição a seguir: 

LOCAL DE TRABALHO: Estação Mariana (Praça Lúdico Musical, Vagão Sonoro e Biblioteca) 

HORÁRIOS: 08h às 12h ou de 13h30 às 17h30 

INÍCIO: A partir de 01 de abril de 2018 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 15 (quinze) horas  

LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO: de 21 a 28 de março de 2018, 

de 09h30 às 12h e de 13h às 18h30, na Secretaria do CEMAR. 

PRÉ-REQUISITOS: 

1. Estar regularmente matriculado na UFOP, entre o segundo e o sétimo período de graduação;   

2. Ter coeficiente igual ou superior a 6,0 (seis); 

3. Ter interesse em trabalho de incentivo à leitura e organização de atividades educativo-culturais. 

4. Ser estudante de: Pedagogia, Letras, História, Jornalismo, Serviço Social, Educação Física, 

Artes Cênicas e Música. Serão aceitos estudantes de outros cursos de graduação caso tenham 

cursado alguma das graduações anteriormente listadas. 

5. Haverá preferência por alunos que morem em Mariana. 

 

A seleção acontecerá no dia 02 de abril, a partir das 14 horas, na secretaria do CEMAR, e 

constará de: 

 Fase 1: Análise do histórico escolar e da carta de motivação (eliminatório) 

 Fase 2: Entrevista (classificatório) 

 

O resultado da seleção será afixado no mural do CEMAR no dia 04 de abril de 2018. 

 OBS: No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar cópia do histórico escolar e uma 

carta de motivação que indique, quando for o caso, experiência anterior com educação e 

organização de atividades lúdico-culturais e musicais. 

 

Mariana, 20 de março de 2018. 

 
Profª Drª Mônica Gama 

Vice-Coordenadora do CEMAR/UFOP 

Alguns bolsistas selecionados trabalharão com crianças na biblioteca da Estação Mariana 

(apoio e incentivo à leitura, atendimento à escolas, desenvolvimento de atividades lúdicas 

relacionadas à prática leitora) e na praça lúdico-musical (brincadeiras e organização de 

propostas e atividades culturais); 

Há também vaga para o trabalho com música: educação musical, organização de 

apresentações culturais. 

 


