
 

 

EDITAL Nº 007/2013 

SELEÇÃO DE EXTENSIONISTAS  
PROJETO DE EXTENSÃO 

 

A professora Viviane Cristina Dias Coordenadora do Projeto de Extensão Nº 7256 - Cidadão em Rede - Um Projeto 
de Inclusão Digital abre inscrição para seleção e admissão de extensionista(s) conforme quadro de vagas/horas 
semanais abaixo,  para desenvolvimento do Projeto de Extensão supra citado. 

TIPO DE CONTRATO Vagas Horas Semanais 

Extensionista Remunerado 14 10 h 

Extensionista Voluntário 3 10 h 

 

Perfil desejado: 

O(a) candidato(a) deverá: 

- Estar devidamente matriculado na PUC Minas e que não tenha trabalhado por período superior a 24 

(vinte e quatro) meses (quatro contratos); 

- Ter paciência, dinamismo e iniciativa; 

- Desejar trabalhar com formação e educação popular; 

- Possuir habilidade de comunicação verbal para transmissão de conhecimentos; 

- Possuir capacidade de articulação e de trabalho em equipe; 

- Ter disponibilidade de tempo para o desempenho das atividades requeridas; 

 

Atividades a serem desempenhadas pelo extensionista 

� Execução de cursos de informática que contribuirão diretamente para a 

qualificação da comunidade do Barreiro.  

� Elaboração do material didático utilizado durante o projeto. 

 

HORÁRIO: As atividades ocorrerão de segunda-feira à sexta-feira no período da tarde. 

 

DURAÇÃO: Abril a Junho/2013  

 

 



 

 

Documentação Necessária para Inscrição: 

- Currículum Vitae com foto; 

 

- Histórico do SGA (exceto para calouros);            

Calendário: 

Data da inscrição (entrega de documentos e agendamento das entrevistas): 08/ 03/2013 até 19/03/2013  

- Local: Coordenação de Extensão (sala 105 – Prédio 04) - 2ª a 6ª feira – 9h até 19:30h. 

- Período e Horários de entrevistas: 2ª a 6ª feira – 9h até 17:00h. 

- Seleção e análise de currículos: 20/03/2013 

- Divulgação dos aprovados: 21/08/2013 na Coordenação de Extensão 

- Início das atividades: 10/ 04/ 2013 
 

Remuneração: 

- Bolsa no valor de R$200,00 (duzentos reais) para bolsistas com 10 (dez) horas/semanais, sendo efetivada 

através de crédito na mensalidade (PARA EXTENSIONISTA REMUNERADO).  

- Alunos com bolsa integral ou parcial poderão participar e receberão os valores creditados em Conta 

Corrente. 

Obs: Alunos com outro contrato (pesquisa, estágio, funcionário) na PUC Minas poderão se inscrever desde 
que não ultrapassem 30 horas. 

Informações Importantes: 

- Participação obrigatória em eventos e/ou atividades extensionistas; 

- Extensionistas com contrato inferior a 15 (quinze) dias perdem o direito a bolsa; 

- Extensionistas com contrato inferior a 30 (trinta) dias perdem o direito a Certificado/Declaração; 

- O contrato terá validade apenas para o primeiro semestre; 

- Após o término do contrato o extensionista deverá redigir um relatório das atividades desenvolvidas 

no Projeto de Extensão e entregar ao Coordenador do Projeto para que o mesmo solicite à 

Coordenação de Extensão (Unidade Barreiro) a confecção dos Certificados de Participação. 

 
Prof. Pedro Ivo Alexandre de Oliveira  Prof(a). Viviane Cristina Dias 

Coordenador de Extensão – PUC Minas no Barreiro  Coordenadora do Projeto Cidadão em Rede 

 


