
EDITAL PROEX 01/2017 – Seleção de bolsistas 2017 

Anexo III – Critérios e normas para seleção de bolsistas, referentes a cada uma das Ações de Extensão, 

contempladas com bolsa para execução no ano de 2017 

ADITIVO VI 
ANEXO III – 65 - Toda Música para todos 

(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Plano de trabalho:  
Bolsista 1 (Madrigal): 
1. Manter atualizada a página do grupo no facebook 
2. Responder mensagens e administrar amizades na página do Madrigal e no gmail 
3. Verificar oportunidades para concursos e apresentações fora de Alfenas 
4. Auxiliar na organização dos Concertos 
5. Manter atualizada a agenda de apresentações 
6. Organizar o acervo de partituras e vídeos, no Google Drive 
7. Organizar o álbum de fotos por participações 
8. Organizar a sala para os ensaios 
9. Manter organizada e atualizada a pasta de partituras 
10. Fazer o controle de entrega de material e uniformes 
11. Auxiliar na elaboração dos relatórios de atividades 

Número de bolsistas/bolsas: 
Bolsista 1 – 1 bolsa 

Requisitos para a candidatura:  
Bolsista 1: ser madrigalista 

Perfil do candidato: 
 Bolsista 1: o candidato deve apresentar as seguintes habilidades e competências: criatividade, 
pró-atividade, organização e responsabilidade. 

Forma/etapas de seleção:  
Bolsista 1: entrevista 

Local, data e hora da seleção:  
Bolsista 1: Prédio L – sala L-209 A, dia 14 de novembro, às 14h00 
O resultado final será realizado no dia 17/11 pela coordenação do projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDITAL PROEX 01/2017 – Seleção de bolsistas 2017 

Anexo III – Critérios e normas para seleção de bolsistas, referentes a cada uma das Ações de Extensão, 

contempladas com bolsa para execução no ano de 2017 

ADITIVO VI 
ANEXO III – 69 - Vivência entre piscicultores e universidade para a melhoria da produção de peixe e 

qualidade da água. 
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Plano de trabalho:  
O bolsista deve participar do planejamento das atividades e levantamento de 
dados com os Piscicultores do município de Alfenas e região, de cursos com o público alvo e da 
avaliação dos resultados das ações. Para isso, ele deve ter disponibilidade para: 
- Visitas nas propriedades para a troca de conhecimento e conscientização por meio de cursos de 
formação com os piscicultores; 
- Participar na organização e discussão dos resultados e na divulgação em eventos científicos; 
- Participar nos grupos de estudos da área. 

Número de bolsistas/bolsas: 
3 bolsista 

Requisitos para a candidatura:  
O bolsista deve: 
- Estar cursando Biologia, Química ou áreas afins e possuir conhecimentos relativos às atividades, 
assim como ensino de ciências e da literatura sobre divulgação científica; 
- Ter disponibilidade para as reuniões semanais e apresentar uma tabela mostrando a 
disponibilidade de 15 horas semanais para realização das atividades do projeto. 

Perfil do candidato: 
Deve apresentar a habilidade de trabalhar em equipe, aptidão ou boa 
desenvoltura em apresentações frente ao público-alvo, habilidade de escrita para a elaboração dos 
materiais. Apresentar interesse e disponibilidade de tempo e conhecimento para realizar as ações na 
área de extensão. 

Forma/etapas de seleção:  
Análise de currículo, histórico escolar e entrevista 

Local, data e hora da seleção:  
Laboratório de Química Analítica Q204, 15/11/2017 de 8:00 h as 11:00 h. 

 
 


