EDITAL PROEX XX/2020 – Seleção de bolsistas 2020
INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
ADITIVO VII – Campus Varginha
ANEXO II – CAMPUS UNIDADE EDUCACIONAL II
46 – PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHO
Coordenadora: Juliana Bassalobre Carvalho Borges
Coordenadora adjunta: Daniela Aparecida Tavares Aguiar
Plano de trabalho:
Cada bolsista dedicará 15 horas semanais, no período de outubro a dezembro 2020, ao
desenvolvimento das atividades previstas nos Projetos e no Programa Qualidade de Vida do
Trabalho (QVT):














Auxiliar os coordenadores no planejamento e na divulgação do Programa QVT e dos
Projetos pertencentes ao programa. Auxiliar também, na verificação de materiais
necessários para as atividades, no monitoramento e controle dos beneficiários;
Criar as redes sociais do Programa (Instagram, Facebook e YouTube), que divulgará ações
e orientações em QVT; atingindo comunidade interna e externa de uma maneira mais ampla
nesse período de isolamento social;
Auxiliar os coordenadores no planejamento, na administração e na divulgação do Programa
e dos Projetos da QVT por meio de redes sociais;
Elaborar, junto às Coordenadorias dos Projetos componentes da QVT e aos demais
discentes colaboradores, material educativo por meio de vídeos, cartilhas, folders, textos e
figuras sobre atividades relacionadas à promoção da saúde e QV durante o período de
isolamento social atual, importante na estratégia para prevenção da COVID-19;
Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem nos projetos.
Auxiliar no desenvolvimento de pesquisa científica, bem como, produção de conhecimento
interdisciplinar, por meio de questionários on-line;
Auxiliar os alunos participantes do programa QVT e seus projetos, na avaliação e
planejamento de Lives e material educativo para postagem nas redes sociais;
Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão nessa instituição, em
instituições externa e comunidade, durante e após o período de isolamento social;
Participar na organização de reuniões semanais de discussões à distância com os demais
colaboradores do Programa, buscando integrar as ações dos projetos;
Auxiliar na elaboração do relatório parcial e final do Programa e dos projetos da QVT.

Número de bolsistas/bolsas:


1 bolsista por 3 meses, destinado ao Programa QVT e ao desenvolvimento da Pesquisa de
Gestão de Competência.
Requisitos para a candidatura: (enviar/anexar o histórico escolar da UNIFAL para conferência)


Os candidatos ao Programa QVT que irão auxiliar na Pesquisa de Gestão de
Competência, devem ser alunos regularmente matriculados em algum dos cursos da
UNIFAL/MG: Bacharelado interdisciplinar em ciência e economia, Administração pública,
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Economia com ênfase em controladoria, Ciências atuariais e Contabilidade. Além de, ter
cursado com aprovação a disciplina de Estatística.
Perfil da/do candidata/candidato:
Para candidatar-se a bolsa o acadêmico deve ter interesse em trabalhar em projetos voltados a
Promoção de saúde e Qualidade de Vida do trabalho; habilidade na criação de redes sociais e de
conteúdos para disponibilização do Programa QVT. Disponibilidade de 15 horas semanais para se
dedicar ao Programa QVT.
Forma/etapas de seleção:
A seleção do bolsista será realizada por meio da análise da documentação que deve ser anexada no
formulário de inscrição online.
Para classificação dos candidatos será considerada a pontuação da carta abaixo; caso ocorra
empate, o critério de desempate será a maior nota do CDA.
Documentos exigidos para seleção:
1- histórico escolar
2- carta de interesse estruturada, conforme itens abaixo:
CARTA DE INTERESSE ESTRUTURADA
Nome do candidato à bolsa: ______________________________________________________
Telefone para contato:___________________________________________________________
Nº de matrícula:_________________ Período: _________Curso:_________________________
Candidatura para bolsista no Programa QVT e ao desenvolvimento da Pesquisa de Gestão de
Competência.
1) Por que você está concorrendo à vaga? (1,0 ponto)
2) Qual a disponibilidade de horário para auxiliar os Projetos e Programa de maneira remota?
(2,0 pontos)
3) Tem habilidade em trabalhar em grupos e se comunicar em público nas redes sociais? (1,0
ponto)
4) Tem disponibilidade para criar conteúdo para as redes sociais como bolsista do Programa?
(1,0 ponto)
5) Descreva suas habilidades para criar conteúdo nas redes sociais e quais contribuições sugere
para o Programa QVT, visto que as atividades serão de maneira remota. (2,0 pontos)
6) Descreva se você já participou em algum projeto de extensão e/ou eventos (nome, período
de participação). (1,0 ponto)
7) Qual o seu entendimento sobre a temática “Qualidade de Vida no Trabalho” e como você
acha que poderá contribuir como bolsista neste programa? (2,0 pontos)
Declaro que o conteúdo das informações é verdadeiro.
_____________________________________________________
Assinatura do concorrente

Local, data e hora da seleção:
Data da análise dos documentos: 30/09/2020

