
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
Edital nº001/2020 

 
Título do Projeto: Plataforma websig para mapeamento, análise, divulgação e subsídios ao 
enfrentamento da pandemia de Covid-19. 
 
Breve descrição do projeto: O presente projeto visa elaborar, em caráter de urgência, uma 
plataforma de mapeamento e produção de informações sobre grupos sócio-
epidemiologicamente vulneráveis à epidemia da COVID-19 e às políticas públicas de combate 
da doença em Minas Gerais em níveis estadual, municipal e intra-municipal. A plataforma 
contará com a disponibilização de relatórios e mapas (websig) que poderão ser consultados on-
line. 
 
Professores: Diego Macedo e Rodrigo Nóbrega (PPG Análise e Modelagem de Sistemas 
Ambientais. 
 
Serão selecionados 02 (dois) bolsistas para desenvolvimento do projeto durante 12 meses. 
 
Bolsista 1- FORMEX PG (Nível pós-graduação) 
 

1. Os estudantes de pós-graduação participantes do projeto ou programa de extensão 
receberão bolsa de apoio a extensão mensal no valor de R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais), valor de referência do CNPq, denominada bolsa FORMEX PG; 

2. Estudante de pós-graduação selecionado deverá estar regularmente matriculado em 
curso na UFMG, com prioridade aos alunos do PPG Análise e Modelagem de Sistemas 
Ambientais; 

3. Terá preferência estudante que ingressou na pós-graduação por meio das vagas 
reservadas para ações afirmativas; 

4. É vetado o acúmulo da bolsa FORMEX PG com qualquer outro tipo de bolsa acadêmica 
paga pela UFMG ou programas oficiais (regra imposta pelas Pro-Reitorias de Extensão 
e Pós-Graduação); 

5. O estudante selecionado poderá manter vínculo empregatício, desde que tenham 
disponibilidade para desempenhar as atividades no âmbito do projeto; 

6. O aluno bolsista estará sujeito ao cumprimento das atividades constantes do Plano de 
Trabalho do bolsista, em jornada de 12 (doze) horas semanais de atividades; 

7. O estudante selecionado deverá ter autorização expressa de seus orientadores de 
dissertação ou tese, caso já os possuam. Caso não tenham um orientador definido, a 
autorização deverá ser concedida pela coordenação de seu Programa de pós-
graduação. 

 
Bolsista 2- PBEXT (Nível graduação) 
 

1. Os estudantes de graduação receberão no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
denominada Bolsa PBEXT; 

2. Estudante de graduação selecionado deverá estar regularmente matriculado em curso 
na UFMG 

3. Estudante de graduação selecionado deverá necessariamente ser classificado 
socioeconomicamente no nível I, II ou III pela Fundação Universitária Mendes 
Pimentel(FUMP) e/ou ter ingressado na UFMG pelo sistema de cotas; 

4. É vetado o acúmulo da bolsa PBEXT com qualquer outro tipo de bolsa acadêmica paga 
pela UFMG ou programas oficiais; 

5. O aluno bolsista estará sujeito ao cumprimento das atividades constantes do Plano de 
Trabalho do bolsista, em jornada de 20 (vinte) horas semanais de atividades. 

 
 



 
 
Critérios para seleção: 
 

 Curriculum vitae preferencialmente no formato lattes/CNPq. 

 Histórico escolar (versão digital fornecida pelo sistema MinhaUFMG). 

 Carta de intenção com no máximo 2 laudas (fonte times new roman 12, espaçamento 
1,5, margens superior, inferior e laterais 2,5). A carta obrigatoriamente deve conter o 
nome, telefone e o email do candidato, além de especificar a situação socioeconômica 
aferida pela FUMP e condição de ingresso na graduação (cotas) ou na pós-graduação 
(ações afirmativas). 

 
a) Enviar a documentação acima até o dia 08/06/2020 para o email: modelagem@igc.ufmg.br; 
b) Entrevista será realizada no dia 10/06/2020, por conferencia remota, em link e horário a 
serem informados via e-mail e/ou telefone. 
 
8. O resultado será divulgado por email e publicado na página do Programa de Pós-Graduação 
e Analise e Modelagem de Sistemas Ambientais no dia 11/06/2020. 
 
Belo Horizonte, 01 de junho de 2020. Prof. Rodrigo Affonso de Albuquerque Nóbrega – 

Coordenador do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Análise e Modelagem de 

Sistemas Ambientais.  

 


