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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS 
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EDITAL 02/2014 

 

A Coordenadora do Projeto de Extensão FORTALECIMENTO DO 

SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS, 

vinculado ao Programa UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS, no uso de suas 

atribuições legais, torna e estabelece a retificação do edital nº 1/2014, de 

seleção de recém – formados (as) nas áreas de Serviço Social e Psicologia 

para atuarem, como bolsistas extensionistas, e acadêmico (a) na área de 

Serviço Social para atuar, como bolsista extensionista, no referido Projeto de 

Extensão, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens 

do edital. 

 

Item 2 
Onde se lê: 
Art. 6º  - São documentos exigidos para inscrição: 
a) Preenchimento de requerimento de inscrição; 
b) Fotocópia de Histórico Escolar do curso de graduação;  
c) Fotocópia da Carteira de Identidade;  
d) Fotocópia do CPF;  
e) “Curriculum Lattes”, cadastrado na plataforma Lattes, documentado (inclusive com 
documentação prevista no artigo 5); 
f) Declaração de que preenche os requisitos constantes no art. 5º. (Não possuir 
qualquer vínculo empregatício; Não receber qualquer tipo de bolsa.), bem como cópia 
do campo de anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS 
g) Foto 3 x 4 recente. 
h) Na data da assinatura do contrato, os candidatos recém-formados aprovados 
deverão apresentar certidão de integralização de curso ou Diploma de Conclusão do 
curso (cópia autenticada).  
Leia-se: 
 
Art. 6º  - São documentos exigidos para inscrição: 
a) Preenchimento de requerimento de inscrição; 
b) Fotocópia de Histórico Escolar do curso de graduação;  
c) Fotocópia da Carteira de Identidade;  
d) Fotocópia do CPF;  
e) “Curriculum Lattes”, cadastrado na plataforma Lattes, documentado (inclusive com 
documentação prevista no artigo 4º); 
f) Declaração de que preenche os requisitos constantes no art. 4º. (Não possuir 
qualquer vínculo empregatício; Não receber qualquer tipo de bolsa.), bem como cópia 
do campo de anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS 
g) Foto 3 x 4 recente. 



h) Na data da assinatura do contrato, os candidatos recém-formados aprovados 
deverão apresentar certidão de integralização de curso ou Diploma de Conclusão do 
curso (cópia autenticada). 
 
Fica excluído o artigo 7º, onde se lê: 

2. Quanto à vaga para bolsista estagiário (a): 

Art. 7º - O presente edital tem como objetivo o preenchimento de 01 (uma) 

vaga para bolsista estagiário (a), sendo : 

a. 01 (uma) vaga para bolsista estagiário (a), aluno (a) do curso de 

graduação em Serviço Social, regularmente matriculado (a); 
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