
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2023 

Cenex/ECI/UFMG 

 

A coordenação do Cenex da ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, torna público que no período de 17/01 a 

10/02 de 2023 estarão abertas as inscrições para o exame de seleção de 5 (cinco) bolsas PBEXT e 1 

(uma) bolsa PBEXT Ação Afirmativa para alunos dos cursos de graduação da UFMG para atuar no 

Programa Carro Biblioteca, registro SIEX 500001. 

 

A. Além de prestar atendimento às comunidades visitadas pelo Carro Biblioteca, os 

bolsistas selecionados irão atuar nas ações vinculadas ao Programa Carro Biblioteca. 

 

B. Perfil para seleção: alunos de graduação da UFMG dos cursos de Biblioteconomia, 

Museologia, Letras, Pedagogia, Artes, Comunicação Social e Ciências Sociais. 

 

 

1. As inscrições serão feitas exclusivamente através do envio da documentação exigida para o e-

mail: editalcarrobiblioteca2023@gmail.com destacando-se no assunto INSCRIÇÃO BOLSA 

PBEXT CARRO BIBLIOTECA 

 

2. Documentação para inscrição 

 Na inscrição, o candidato deverá enviar os seguintes documentos digitalizados: 

a) Histórico escolar; 

b) Comprovante de matrícula no 1º semestre de 2023; 

c) Curriculum Lattes (obrigatório) 

d) Vídeo do candidato relatando o porquê do interesse pelo Programa Carro Biblioteca. O 

vídeo não deverá exceder cinco minutos e o candidato deve demonstrar conhecimento sobre 

o Programa Carro Biblioteca, destacando suas ações vinculadas ativas (informações 

disponíveis no SIEX (https://sistemas.ufmg.br/siex). 

e) Dados pessoais: nome completo, telefone e e-mail. 

 

3. Pré-requisitos: 

a) Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação da UFMG supracitados; 

b) ter disponibilidade de 12h/semanais em regime presencial para dedicação ao Programa nos 

turnos manhã ou tarde; 

c) não estar recebendo outro tipo de bolsa acadêmica e/ou financiada por instituição ligada à 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

4. Etapas da seleção: 

a) Análise da documentação exigida, conforme item 2 (eliminatória): após análise prévia da 

documentação enviada os candidatos selecionados nesta etapa serão informados por email 

sobre a participação na entrevista remota com data a ser divulgada posteriormente. 

b) Entrevista remota agendada posteriormente (classificatória). 

 

5. Os alunos selecionados participarão das atividades relativas ao Programa Carro Biblioteca com 

carga horaria de 12 horas semanais presenciais. 

 

6. Valores das bolsas pagas pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX): R$ 400,00 PBEXT e 

R$500,00 PBEXT Ação Afirmativa. 

 

7. Vigência: 1º de março de 2023 a 28 de fevereiro de 2024. 

 



8. Previsão para início das atividades: 1º de março de 2023. 

 

9. Observação: no momento da contratação, o candidato selecionado deverá apresentar os dados 

bancários de Conta Corrente do Banco do Brasil (ativa), da qual seja o único titular, para que o 

pagamento mensal de sua bolsa seja efetuado. 

 

10. Para informações sobre o Programa Carro Biblioteca e seus projetos, acesse 

https://sistemas.ufmg.br/siex/ e pesquise pelo número de registro SIEX (500001) ou título da ação. 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2023 

Marília de Abreu Martins de Paiva – Coordenadora Cenex 

Escola de Ciência da Informação da UFMG 
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