
  

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 01/2020/CRC/DCOMP 
 

O Chefe do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de São João del-

Rei, com o objetivo de auxiliar no aperfeiçoamento da formação extracurricular de alunos da UFSJ 

por meio de sua inserção em um ambiente de aprendizado prático dentro do Centro de Recursos 

Computacionais do DCOMP, torna público a abertura de 01 vaga remunerada destinada a 

discentes em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Este edital se destina somente aos 

alunos do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UFSJ. 

 

Área(s) de atuação do discente selecionado:  

 

Área Vagas Atividade 

Redes de Computadores 01 

Suporte à infraestrutura e atividades dos 
laboratórios de Ensino e Pesquisa do DCOMP; 
Suporte à manutenção da rede de 
computadores do DCOMP; suporte aos 
usuários dos computadores instalados no 
DCOMP 

 

1 CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 

1.1 Poderá inscrever-se o discente que: 
 

a) Estiver regularmente matriculado em curso de graduação presencial da Universidade Federal de 

São João del-Rei; 

b) Não estar em seu último semestre no curso de Bacharelado em Ciência da Computação da 

Universidade Federal de São João del-Rei; 

c) Estiver cursando pelo menos 3 (três) unidades curriculares; 

d) Ter disponibilidade para 20 horas semanais; 

e) Comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica ou ter ingressado na UFSJ por meio das 

Ações afirmativas (AF) 1A e 1B. 

 

AF1A1/L1= Candidatos oriundos de família com renda bruta mensal per capita igual ou inferior a 1,5 

salário mínimo que tenham cursado integralmente e concluído todas as séries e disciplinas do ensino 

médio em escolas públicas brasileiras.  

 

AF1A2/L9= Candidatos com deficiência oriundos de família com renda bruta mensal per capita igual 

ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente e concluído todas as séries e 

disciplinas do ensino médio em escolas públicas brasileiras.   

 
AF1B1/L2= Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas oriundos de família com renda 

bruta mensal per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente e 

concluído todas as séries e disciplinas do ensino médio em escolas públicas brasileiras. 

 

AF1B2/L10= Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas oriundos de 

família com renda bruta mensal per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado 

integralmente e concluído todas as séries e disciplinas do ensino médio em escolas públicas 

brasileiras.   



  

 

 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 Os documentos de inscrição deverão ser enviados eletronicamente (via documentação 

escaneada) entre 00h01min do dia 25 de novembro de 2020 até 23h59min do dia 02 de 

dezembro de 2020 para o e-mail crc-dcomp@ufsj.edu.br com a seguinte indicação no campo 

“assunto” do e-mail: Edital nº 01/2020/CRC/DCOMP. 

2.2 Como prova da inscrição valerá exclusivamente a confirmação de recebimento enviada pelo 

CRC. 

2.3 O candidato que não enviar a documentação completa estará automaticamente desclassificado. 

 

3. DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

a) Formulário de inscrição (Anexo I) deste Edital; 

 

b) Cópia do extrato do histórico escolar e do currículo. 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1 A avaliação será realizada pelo Técnico em Informática Renato Lopes. 

4.2 O processo de seleção será composto de: 
 

a) Avaliação de Histórico Escolar; 

b) Desempenho em Entrevista. 
 

 

4.3 No caso de desistência do candidato classificado, a vaga poderá ser preenchida seguindo-se a 

relação de classificação dos demais candidatos. 

4.4 A avaliação dos candidatos será realizada via web conferência no Google Meet no dia 

04/12/2020, entre 09h e 12h.  

4.5 O link e o horário exato da entrevista de cada candidato serão enviados via email pelo CRC 

junto com a confirmação da inscrição. 

 

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 

5.1 A divulgação dos resultados será realizada através de e-mail, após a conclusão do processo 

seletivo. 

5.1.1 Os documentos mencionados no Anexo II deverão ser entregues em até 5 dias úteis 

após a divulgação do resultado deste edital, na Secretaria do DCOMP, caso o (a) candidato 

(a) seja selecionado e tenha se inscrito na condição de vulnerabilidade socioeconômica. A 

documentação entregue na Secretaria do DCOMP será encaminhada à Pró-reitoria de Assuntos 

Estudantis (PROAE) para avaliação socioeconômica. 

5.1.2 Recomenda-se que a obtenção desses documentos se inicie o quanto antes, pois o 

candidato será desclassificado, caso não respeite o prazo indicado no item 5.1.1. 

 



  

 

 

6. REGIME DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 
 

A dedicação do discente selecionado nas atividades do Centro de Recursos Computacionais do 

DCOMP será de 20 (vinte) horas semanais, sem qualquer vínculo empregatício com a UFSJ. 

7. VALOR DO AUXÍLIO 
 

O valor do auxílio é de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

8. VIGÊNCIA DO AUXÍLIO 
 

A vigência do auxílio será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura deste Termo, sendo 

possível ser prorrogado por mais 01(um) ano conforme dotação orçamentária disponível à época. 

 

9. CANCELAMENTO DO AUXÍLIO 
 

O auxílio será cancelado nos seguintes casos: 
 

a) Licença ou afastamento das atividades por período superior a um mês; 

 

b) Desempenho insatisfatório ou desabonador por parte do discente selecionado; 
 

c) Trancamento de matrícula, abandono, desligamento ou conclusão do curso; 
 

d) A pedido do discente selecionado. 

10. TERMO DE COMPROMISSO 
 

O discente selecionado assinará o Termo de Auxílio de Promoção Socioacadêmica (Anexo II deste 

Edital). 

11. CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Chefe do Departamento de Ciência da 

Computação. 

 

 
São João del-Rei - MG, 23 de novembro de 2020. 

 

 

 
Prof. Matheus Carvalho Viana 

Chefe do DCOMP 

 



  

 

 

Anexo I 

Formulário de Inscrição na Seleção para Estágio no CRC 

 

Dados pessoais do candidato 

Nome  

Email  

Telefone  

Endereço  

RG  

CPF  

Dados acadêmicos do candidato 

Curso  

Número de matrícula  

Informações para o estágio 

Deseja realizar o estágio com uma bolsa da PROAE (Sim/Não)?  

Assinatura 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

Anexo II 

Requisitos para Pleitear Auxílio da PROAE 

 

Para ser contemplado com a bolsa de laboratório da PROAE, o discente deve, obrigatoriamente, 

cumprir os seguintes requisitos: 

 

a) Não estar recebendo outra bolsa ou benefício semelhante; 

 

b) Possuir uma renda mensal per capita na família inferior a R$ 1440,50 (hum mil e quatrocentos 

e quarenta reais e cinquenta centavos). 

 

c) Encaminhar à PROAE os seguintes documentos: 

 

⚫ RG e CPF de todos os membros da família; 

 

⚫ Contracheque dos últimos três meses de todos os membros da família que exercem 

atividade remunerada formal; 

 

⚫ Extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias dos membros da 

família; 

 

⚫ Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) (documento emitido pelo INSS) de todos 

os membros da família com 18 anos ou mais e para aqueles que tenham menos de 18 

anos e exerçam atividade remunerada; 

 

⚫ Cópia da declaração de imposto de renda dos membros da família que realizaram a 

declaração do último ano; 

 

⚫ Declaração de próprio punho para os membros da família que exercem atividade informal, 

informando sobre a atividade exercida e o valor auferido; 

 

O(s) candidato(s) selecionados será(ão) responsável(is) por entrar em contato com a PROAE fazer a 

inscrição no programa de bolsas do setor. A avaliação dos documentos para obtenção das bolsas é de 

total responsabilidade da PROAE.  

 


