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EDITAL ICSA Nº 1/2023, DE 31 DE JANEIRO

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (BDI/ICSA)

O Diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de 
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, considerando a Resolução Cuni nº 2.169; 
considerando o Ofício Proplad/Reitoria-UFOP nº 566/2023 e considerando o Processo 
SEI nº 23109.014852/2022-95, torna público o presente edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A seleção visa o preenchimento de 1 (uma) vaga de Bolsa de Desenvolvimento 
Institucional para atuação na diretoria do Icsa.

1.2 A vigência da vaga é de fevereiro a dezembro de 2023. Transcorrido o período de 
vigência, mantendo-se as condições e requisitos estabelecidos por este edital, havendo 
necessidade, com a concordância das partes e aprovação da Proplad, a bolsa poderá ser 
renovada.

1.3 O recurso para a Bolsa de Desenvolvimento Institucional advém do Orçamento da 
UFOP,  conforme estabelecido pela Regulamentação das Bolsas de Desenvolvimento 
Institucional, aprovado pela Resolução Cuni nº 2.169.

2. DOS REQUISITOS
2.1 O candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado  em  um  dos  seguintes  cursos  de  graduação  da 
UFOP: Administração, Ciências Econômicas, Jornalismo ou Serviço Social.

II. Ter coeficiente de rendimento igual ou superior a 6 (seis);

III. Não possuir outra modalidade de bolsa, exceto aquelas vinculadas às ações da Prace;
IV. Ter disponibilidade de 20h (vinte horas) semanais para se dedicar às atividades.

2.2  Estará impedido de participar da seleção o candidato em situação de 
inadimplência ou débito de qualquer natureza com a UFOP.
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3. DA VAGA DISPONÍVEL

3.1 O(a) bolsista selecionado(a) deverá levantar os documentos que contam a história 
da criação do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. As atividades do bolsista serão: 
levantar, organizar e digitalizar os documentos do Colegiado Especial de Ciências Sociais 
Aplicadas e do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, que deram origem ao Icsa. 
Na sequência,  deverá elaborar  um relatório  com a história  do Instituto  de Ciências 
Sociais Aplicadas.

3.2 Os trabalhos deverão ser desenvolvidos presencialmente, no Instituto de Ciências 
Sociais  Aplicadas,  em  Mariana,  e  esporadicamente  no  Arquivo  Central  da  UFOP,  no 
Campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto, conforme disponibilidade de horário e em 
acordo com a diretoria do Icsa.

4. DA REMUNERAÇÃO
4.1 Ao selecionado será concedida bolsa mensal no valor de R$400,00 (quatrocentos 
reais), mediante o cumprimento da carga horária semanal de 20h (vinte horas).

5. DA SELEÇÃO
5.1 Documentação necessária:

I. Histórico escolar atual;

II. Atestado de matrícula atual.

5.2 Critérios para seleção dos candidatos:

I. Avaliação do desempenho acadêmico e disponibilidade de horários;

II. Entrevista presencial.

5.3 Etapas de seleção dos candidatos:

I. 1ª etapa (eliminatória): consiste na seleção e classificação por meio de análise 
da documentação enviada pelo candidato no ato da inscrição. Serão considerados os 
requisitos indicados no item 2.

II. 2ª etapa  (classificatória):  ocorrerá  por  meio  de  entrevista individual  presencial, 
agendada com os classificados da 1ª etapa, através do e-mail institucional dos mesmos. 
Serão analisadas a disponibilidade  de  horário  e  a  disposição  para  realização  das 
atividades.
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6. DA INSCRIÇÃO
6.1 Os interessados deverão enviar e-mail para  diretoria.icsa@ufop.edu.br com nome, 
matrícula e telefone e anexar os documentos listados no item 5.1.

7. DOS RESULTADOS
7.1 Os resultados serão divulgados nos e-mails institucionais dos candidatos.

7.2 O resultado da seleção será válido até dezembro de 2023.

7.3 Os classificados excedentes poderão ser convocados, na ordem de classificação, 
caso haja necessidade, pela Instituição, durante o prazo de validade do presente edital.

8. DO CRONOGRAMA

Inscrições 1º a 6 de fevereiro

Resultado da 1ª etapa 6 de fevereiro

Entrevista com os selecionados 7 e 8 de fevereiro

Resultado da 2ª etapa 8 de fevereiro

Início das atividades 14 de fevereiro

HARRISON BACHION CERIBELI
Diretor do Icsa
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