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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO 

PROFISSIONAL (TP) / 2017 
 

TÍTULO DO PROJETO: Visitas Guiadas no Cine-Theatro Central. 

 

A Pró-reitoria de Cultura faz público o processo de seleção para o Programa de Treinamento 

Profissional/2017 no projeto acima indicado, para o preenchimento de 01 vaga(s) para bolsistas e 00 

vaga(s) para voluntários, de acordo com as Resoluções 58/2008 e 27/2011 do Conselho Setorial de 

Graduação. 
 

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS  
O programa de Treinamento Profissional 2017  terá a duração de dois semestres letivos, podendo 

haver recondução uma única vez, por igual período. O pagamento de cada mês será proporcional à 

frequência apurada pelo orientador e é efetuado até o vigésimo dia útil do mês seguinte.  

ATENÇÃO: Não haverá pagamento retroativo de bolsas.  
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 

-Acompanhar visitas guiadas ao Cine-Theatro Central; 

- Orientar na localização do espaço interno em shows; 

- Suporte e acompanhamento das Redes Sociais do Teatro; 

- Registro fotográfico dos eventos internos; 

-Suporte às atividades de promoção e divulgação, junto a administração do Teatro; 

- Contribuir para o treinamento profissional dos estudantes das áreas afins. 
 

INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

1 - Ser aluno de um dos seguinte curso: Comunicação Social; 

2- Está cursando o terceiro( a partir) período do curso em destaque;  

3 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

4 - Possuir Histórico Escolar com garantia da correlação das disciplinas cursadas com o trabalho prático  

do Projeto; 

 

Para se inscrever-se, o interessado deve dirigir-se à Pró-reitoria de Cultura (campus da Reitoria, próximo 

ao acesso para a Biblioteca Central). 

Entrevista e análise do histórico escolar. 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO  

A seleção constará de:  

- Análise do Histórico Escolar, que deve ser apresentado no ato da inscrição; 

- Entrevista com o candidato. 

Critério(s) de desempate: Desempenho na entrevista, assim como disponibilidade de horário. 

 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  De 14 a 22 de agosto de 2017 – de 09:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00 horas.  
 

LOCAL:  Pró-reitoria de Cultura (reitoria do Campus). 
 

 

SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  24 de agosto 2017, às 10 horas. 
 

LOCAL:  Cine Theatro Central ( Praça João Pessoa, s/n  –  Centro) 
 



 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  28 de agosto de 2017 – a partir das 15:00  horas 

LOCAL: Pró-reitoria de Cultura (campus) e na página da PROCULT: http://www.br/procult 
 

 

 

 

Juiz de Fora, 14 de agosto  de 2017. 

 

 
 

_____________________________________ 

Orientador 


