
EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016 

ADITIVO III 

 
ANEXO III - 83 Curso Preparatório para o ENEM - 2016 

(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade) 
Obs.: bolsas com gerenciamento financeiro FACEPE 

Plano de trabalho: 
- ministrar aulas no Curso Preparatório nos eixos do ENEM: ciências da natureza e suas tecnologias, 
ciências humanas e suas tecnologias, redação e linguagem, códigos e suas tecnologias, matemática e suas 
tecnologias, no campus de Alfenas (unidade Santa Clara e sede); 
- participar das reuniões pedagógicas junto à coordenação do projeto; 
- realizar a preparação do material didático para as aulas; 
- elaborar e corrigir os simulados definidos no planejamento pedagógico do curso; 
- auxiliar nas atividades didáticas dos colegas quando solicitado; 
- auxiliar na atualização do site, disponibilizar material pedagógico, realizar visitas em escolas públicas para 
informar sobre o projeto de extensão e sensibilizar os estudantes para participar do projeto; 
- estar presente nas reuniões de planejamento das ações do projeto sempre que convocado. 

Número de bolsistas/bolsas:      Bolsista por 08 meses conforme quadro abaixo: 
 

Disciplina Número de bolsistas 

Matemática 03 

Redação 03 

Espanhol 01 

Inglês 01 

Geografia 01 

História 01 

Biologia 01 

Química 01 

Física 01 

Humanas/artes 01 

Sociologia 01 

Filosofia 01 

Gramatica/Interpretação texto 01 

Literatura/ Artes 01 

Gestão 01 
 

Requisitos para a candidatura: 
O candidato deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação ou pós-graduação 
ofertados pela UNIFAL-MG ao longo de todo ano de 2016.  

Perfil do candidato: 
O candidato deverá, preferencialmente, possuir alguma experiência de docência na área da disciplina; 
espera-se que o bolsista seja organizado e tenha iniciativa. 

Forma/etapas de seleção: 
A seleção terá primeira fase eliminatória com Análise do currículo vitae devidamente comprovado. A 
segunda fase classificatória será com prova didática com aula de duração de 10 a 20 minutos e entrevista 
com assuntos relacionados ao projeto. O tema da aula fica a critério do candidato, mas precisa ser 
pertinente aos conteúdos do ENEM. Na inscrição o candidato deverá entregar o plano de aula. 

Local, data e hora da seleção: 
As inscrições para seleção será até dia 23/02/16 
O resultado da primeira etapa será publicado dia 24/02/16 
Prova didática e entrevista dias 25, 26 e 29/02/16, iniciando às 13h30, na sala L310 
Resultado final publicado dia 02/03/16 

 


