UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO (SISBIN)
BIBLIOTECA DO ICHS - CAMPUS MARIANA

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA

A Coordenação da Biblioteca do ICHS da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP) torna público o presente edital de abertura de inscrições para a
contratação de bolsista. A vaga disponível tem a bolsa no valor de
R$300,00/mês e carga horária de 15 horas semanais (essa bolsa não é
acumulável com outras bolsas acadêmicas da UFOP).

1) Das distribuições das vagas:

•

02 (duas) vagas para qualquer um dos cursos de graduação do ICHS
(Letras, História, Pedagogia) ou o curso de Jornalismo do ICSA

2) Dos pré-requisitos gerais:
a) Ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do

ICHS/UFOP (Letras, História, Pedagogia) ou o curso de Jornalismo do
ICSA - eliminatório;
b) Discente cursando entre o 1º e 4º período (para definir o período do

candidato serão considerados os períodos cursados, excluindo os
trancamentos de períodos, a partir da data de matrícula que constar no
histórico acadêmico do candidato) – eliminatório;
c) Ter disponibilidade de 15 horas semanais no turno da tarde ou noite (até

às 20h). O candidato deve ter disponibilidade de horários em pelo
menos três dias na semana, 05 horas por dia ininterruptamente –
eliminatório.
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3) Exemplo de atividades a serem desempenhadas pelos bolsistas:

a) Executar atividades de restauração de livros (o candidato selecionado,
caso venha a desempenhar essa atividade, realizará treinamento
específico);
b) Auxiliar nas atividades diárias da Biblioteca;
c) Edição e atualização de mídias sociais (sites, blog, facebook, twitter,
youtube, etc.);
d) Guardar livros no acervo;
e) Cumprir as demandas solicitadas pela coordenação da Biblioteca.

4) Das inscrições:

a) Período: entre os dias 17 de outubro e 24 de outubro (até às 18h)
b)

Através

do

preenchimento

obrigatório

do

formulário

https://goo.gl/forms/R4iWhor2Wf6LWvcS2 e do envio do currículo e
histórico acadêmico para o e-mail bibichs.sisbin@ufop.edu.br
c) Procedimento:
Envie o currículo e histórico acadêmico (o histórico acadêmico é retirado
na MinhaUFOP – não será aceito outro histórico) por e-mail e no campo
de assunto da mensagem deve conter o nome do candidato,
seguido

de

‘Seleção

de

bolsista’.

O

currículo

deve

conter

(obrigatoriamente – esse é um item eliminatório – e no mínimo): nome
completo, idade, endereço, telefone, e-mail, indicação de curso e
período, número de matrícula, turnos e dias de disponibilidade para os
trabalhos na biblioteca, e quaisquer outras informações que o candidato
julgue relevante para sua candidatura.
O não envio do e-mail com o currículo e o histórico acadêmico
implicará na não homologação da inscrição e eliminação do
candidato pelo item 5.1 – b do presente processo seletivo.
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5) Critérios que serão utilizados na análise e seleção dos currículos:

5.1) Critérios de eliminação:
a) Não ser aluno dos cursos explicitados no item 2 – a – eliminatório;
b) Não enviar o currículo com as informações mínimas exigidas no item
(especificadas no item 4 – c) – eliminatório;
c) Candidatos a partir do 5º período serão eliminados (conforme indicação
do item 2 – b desse documento), para a contagem de período será
considerado o número de matrícula do candidato, os trancamentos de
períodos não serão contabilizados para esse cálculo – eliminatório;
d) Disponibilidade de turnos e carga horária – eliminatório;
e) Experiência anterior em bibliotecas ou outros ambientes culturais –
eliminatório, classificatório e critério de desempate;
f) Conhecimentos básico informática - eliminatório;
g) Disponibilidade de horário e turnos, conforme item 2 – c) – eliminatório;
h) A qualquer tempo, se alguma informação fornecida comprovar-se falsa,
o candidato será eliminado.

5.1) Critérios de classificação:

a) Entrevista – classificatório;
b) O coeficiente acadêmico – classificatório e critério de desempate;
c) Experiência anterior em bibliotecas ou outros ambientes culturais –
eliminatório, classificatório e critério de desempate;
d) Experiência com escrita de textos em sites ou blogs (desde que esses
sites/blogs tenham sido inseridos no currículo, com o link para acesso, e
que os textos publicados sejam assinados) - classificatório;

6) Etapas do processo de seleção:
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● 17 a 24 de outubro (até às 18h) - recebimento das inscrições através
do formulário;
● 17 a 24 de outubro (até às 19h) - recebimento do e-mail com currículo
e histórico acadêmico;
● 18 a 25 de outubro – homologação das inscrições (a homologação
implica apenas na confirmação do envio correto das informações
solicitadas – item 4 – c);
● 25 e 26 de outubro - análise e seleção dos currículos (serão chamados
para entrevistas 10 candidatos);
● 26 de outubro (até às 20h) - Divulgação dos selecionados para
entrevista, o número de matrícula dos selecionados serão divulgados no
site da Biblioteca do ICHS, no balcão de empréstimo da Biblioteca do
ICHS e será enviado e-mail para informando a convocação para a
entrevista;
● 30 de outubro - Entrevistas individuais (classificatórias), a serem
realizadas na Biblioteca do ICHS, como horário inicial previsto para às
14h – as entrevistas ocorrerão por ordem de chegada dos candidatos –
e horário limite de chegada dos candidatos para a entrevista será às 16h
– os candidatos que chegarem após às 16h estarão eliminados. Os
candidatos selecionados para entrevistas que estiverem em horário de
aula deverão enviar o Atestado de matrícula por e-mail para o endereço
bibichs@sisbin.ufop.br, até dia 29 de outubro, às 14h, para terem a
entrevista remarcada;
● 2 de novembro - Publicação do resultado final a ser fixada no balcão de
empréstimo da Biblioteca do ICHS, divulgada no site da biblioteca, na
página do Facebook e contato via e-mail;
● 05 de novembro - início das atividades.
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ATENÇÃO: As datas das entrevistas individuais e da publicação do
resultado final poderão sofrer alterações, acompanhe as informações no
site da Biblioteca do ICHS, no balcão de empréstimo da Biblioteca do
ICHS.

7) Das disposições finais:
● Candidatos aprovados, além do número de vagas, podem ser
convocados a ocupar vagas futuras, conforme a disponibilidade de
bolsas no setor – até o prazo de doze meses após a divulgação do
resultado desta seleção;
● A convocação será realizada por meio de e-mail, conforme dados
fornecidos

no

currículo

do

candidato,

sendo

de

sua

inteira

o

e-mail

responsabilidade o fornecimento de dados corretos;
● Quaisquer

dúvidas

devem

ser

encaminhadas

para

bibichs.sisbin@ufop.edu.br com o assunto ‘Dúvida – Seleção para
bolsista’.

Mariana, 16 de outubro de 2018
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