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1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio Coordenação de Extensão 

e Cultura (COEC), torna pública a abertura das inscrições aos interessados em atuar no Projeto de 

Extensão “Ações de Cultura e Entretenimento na Regional Jataí”. 

1.2 O processo seletivo será realizado segundo as regras aqui dispostas, as quais a Instituição 

se obriga  a  cumprir  e  que  os  candidatos que  nele  se  inscreverem  declaram  conhecer  e  com  

elas concordar. 

 

 

2 VAGAS, FUNÇÃO E REQUISITOS MÍNIMOS 

 

2.1 Este edital contempla 2 (duas) vagas. 

 

2.1.1 Função: Apoio à Coordenação de Extensão e Cultura nas Ações de Cultura e Entretenimento 

a) Vaga: 02 (duas vagas) 

b) Requisito: Ser, preferencialmente, discente matriculado no Curso de Ciências da Computação, a 

partir do 4º período, com experiência em editor de texto (Office e/ou LibreOffice), editores gráficos 

e informática básica. 

 

3. DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES 

 

3.1 A carga horária de trabalho será de 20 (vinte) horas semanais, presencialmente, na COEC, e, 

ainda, nas ações externas, mas de responsabilidade da COEC. 

 

3.2 As datas e horários do exercício do trabalho serão acordados diretamente com a coordenadora 

da COEC e conforme as necessidades da Regional Jataí.



3.3 São atividades principais da função: 

a) Colaboração no planejamento, organização e realização de Eventos Culturais; 

b) Colaboração planejamento, organização e realização de Eventos  Acadêmicos; 

 c) Apoio à comissão organizadora do CONEPE; 

d) Confecção de Certificados e elaboração de anais; 

e) Atualização de sites; 

f)  Criação de agenda de atividades culturais; 

g) atendimento ao público; 

h) execução de tarefas operacionais administrativas e educacionais; 

i) outras atividades da mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 

 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 O período de inscrições será nos dias 11 e 12 de dezembro de 2018.  

4.2   As   inscrições   deverão   ser   feitas   exclusivamente   via   internet,  no   e-mail 

extensaocaj@gmail.com, devendo constar no campo Assunto “SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

COEC”. 

4.3 No ato da inscrição, o candidato deverá: 

a) Informar – nome completo, CPF, Endereço, E-mail, Telefone para contato. 

b) Enviar cópia do histórico escolar e da declaração de vínculo. 

4.4 A homologação da inscrição será enviada pelo e-mail informado no ato da Inscrição. 

4.5 A UFG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos de ordem 

técnica, falhas  e  congestionamento de  linhas  de  comunicação  ou  outros  fatores  técnicos  que 

impossibilitarem a transferência dos dados, nem por falhas de impressão de documentos, salvo 

quando a causa de tais fatos tenha origem na UFG. 

4.6 O candidato será responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição, dispondo a UFG 

do direito de excluir  do  processo  seletivo,  a  qualquer  momento,  aquele  que  não  fornecer as 

informações de forma completa ou fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

4.7 Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

5 DA SELEÇÃO 

5.1 A seleção dos candidatos cujas inscrições tenham sido homologadas será efetuada em UMA 

ETAPA, por uma Comissão de Seleção definida pela UFG.
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5.2 A seleção, de caráter eliminatório e classificatório, será constituída por entrevista, realizada 

presencialmente, no dia 14 de dezembro de 2018, a partir das 09 horas, na sala de reunião do Bloco 

da Direção. 

5.3 O conteúdo abordado na avaliação estará relacionado às atividades de cada função. 

5.4 Serão aprovados os candidatos cuja nota obtida na avaliação for igual ou superior a 7,0 

(sete), na escala de zero a dez. 

5.5 A divulgação do resultado final da seleção será feito na página da COEC, no dia 18 

de dezembro de 2018. 

 

6 DA NOTA FINAL E DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 A nota final do candidato corresponderá àquela obtida na avaliação. 

6.2 O preenchimento das vagas do processo seletivo obedecerá rigorosamente a classificação 

dos candidatos de acordo com sua nota final. 

6.3 Ocorrendo empate na nota final do processo seletivo, terá preferência o candidato de maior 

idade. 

 

7 DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

7.1 Os candidatos aprovados e classificados dentro do limite de vagas ofertadas no processo 

seletivo serão convocados para: 

 

a) entregar cópia dos seguintes documentos, com apresentação dos originais: 

a.1) documento de identidade (RG ou outro documento expedido por órgão público que, por lei 

federal, vale como identidade) e CPF; 

a.2) comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses); 

a.3) documentação comprobatória dos requisitos mínimos para a candidatura à respectiva função, 

descritos no item 2.1; 

a.4) Declaração assinada pelo aluno Bolsista/PROBEC de que não possui vínculo trabalhista ou 

outra bolsa acadêmica; 

b) preencher e assinar a Ficha de Cadastramento/Termo de Compromisso. 

 

7.2 O descumprimento ao item 7.1 implicará na desistência da vaga e na convocação do 

próximo candidato aprovado. 

 

 

 



8 DOS RECURSOS 

8.1 As interposições de recursos referentes ao resultado do processo seletivo poderão ser 

formalizadas via e-mail extensaocaj@gmail.com, obrigatoriamente com o título RECURSO e 

nome completo do candidato na assinatura, nas 48 horas seguintes à proclamação do ato de que 

se pretende recorrer. 

8.2 Os recursos serão julgados no prazo de até 48 horas após a sua interposição e respondidos 

via e-mail. 

8.3 Serão preliminarmente indeferidos os recursos cujo teor desrespeite a UFG, seus servidores ou 

a Comissão de Seleção. 

 

9 DA BOLSA 

9.1 A bolsa será paga diretamente em conta corrente pelo período de atuação, com vigência de 01 

de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. 

9.2 As pessoas convocadas e em exercício farão jus a uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00. 

9.3 A função e o pagamento da bolsa não caracterizam qualquer tipo de vínculo empregatício 

com a UFG, podendo ser interrompidos a qualquer tempo em caso de não cumprimento das 

atividades de forma correta, bem  como em  caso de alteração ou interrupção de fomento ou 

no interesse da instituição. 

 

10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 A aprovação e classificação no processo seletivo não são garantias de convocação e 

contratação, sendo que a contratação dos candidatos classificados dentro do número de vagas 

disponíveis está condicionada à liberação de recursos financeiros. 

10.2 Os candidatos aprovados e não classificados para as vagas poderão ser convocados pela 

UFG, por e-mail e/ou telefone, seguindo a ordem de classificação e respeitando o período de 

validade deste processo seletivo. 

10.3 O processo seletivo de que trata o presente edital terá validade de um ano, prorrogável por 

igual período, contados a partir da publicação do resultado final da seleção. 

10.4 Os casos omissos serão resolvidos pela UFG. 

 

 

Jataí, 10 de dezembro de 2017. 
 
 

MICHAELA ANDRÉA BETTE CAMARA 

Coordenadora de Extensão e Cultura 

Regional Jataí 
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