
EDITAL CEMAR Nº 10/2017 – 2ª EDIÇÃO 

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 tod@s @s interessad@s, que foram prorrogadas as 

inscrições para a seleção de 02 bolsistas para atuar no projeto “De Escolas Urbanas a 

Escolas do Campo: implementação das Diretrizes Para a Educação Básica nas Escolas 

Estaduais do Campo na Região dos Inconfidentes”, sob orientação do Prof. Marcelo Loures 

dos Santos (DEEDU), em parceria com a UFV e a Superintendência Regional de Ensino de 

Ouro Preto (SER-OP), conforme descrição a seguir: 

 

LOCAL DE TRABALHO: ICHS e em Escolas Estaduais do Campo da região 

PERÍODO: A partir de 07 de agosto de 2017 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 15 (quinze) horas  

LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO: de 26 de julho a 01  

de agosto de 2017, de 09h às 12h e de 13h às 17h, na Secretaria do CEMAR. 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

1. Estar regularmente matriculado na UFOP, a partir do segundo período;  

2. Ter coeficiente igual ou superior a 6,0 no semestre anterior. 

3. Ter disponibilidade para deslocamento regular às escolas onde serão realizadas as 

atividades; 

4. Ter interesse em aprofundar na temática de Educação do campo; 

5. Não possuir outra bolsa na UFOP (pesquisa, monitoria ou extensão), ou qualquer 

outro vínculo com remuneração que comprometa o desenvolvimento das atividades 

(bolsa de assistência pode). 

 

 A seleção acontecerá no dia 02 de agosto, a partir das 09 horas, na sala 56, no 

prédio do Reuni e constará de entrevista e análise do histórico escolar. 

O resultado da seleção será afixado no mural do CEMAR no dia 03 de agosto de 

2017. 

 

OBS: - O prazo da seleção foi prorrogado para garantir ampla divulgação do 

edital. 

- Os inscritos que já participaram da primeira entrevista, realizada no dia 25/07,  

não necessitam comparecer ao segundo dia. 

  

 

Mariana, 26 de julho de 2017. 

 

 
Profª Drª Fernanda Aparecida Oliveira Rodrigues Silva 

Coordenadora do CEMAR/UFOP 


