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CÂMPUS JUIZ DE FORA
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 21/2019 DE COLABORADOR EXTERNO PARA AÇÕES
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No item 1.5 onde se lê:
1.5. A bolsa para extensionista colaborador externo (BEX-COL) será de até R$ 600,00/mês,
para uma carga horária de 8 horas semanais;

Leia-se:
1.5. A bolsa para extensionista colaborador externo (BEX-COL) será de até R$ 420,00/mês,
para uma carga horária de 6 horas semanais;

No Anexo I onde se lê:

Projeto / Coordenação

Área de atuação

Formação acadêmica e
experiência profissional
mínima exigidas

N° de
vagas

Inclusão Digital / Marco Antonio Pereira
Araújo

Informática

Graduação em Computação ou áreas
afins com proficiência em Libras
comprovada

Música para todos / Helen Barra de Moura

Preparador vocal

Graduação em canto, com experiência
mínima de 01 ano como preparação
vocal de coros

Campus JF em movimento: iniciação e
aperfeiçoamento em vôlei / Silvio Anderson
Toledo Fernandes

Educação Física

Educador Físico com, no mínimo, 02
anos com treinos de vôlei.

Oficina de xadrez e jogos de raciocínio /
Adriene da Silva Carvalho

Saúde do idoso

Graduação
com
experiência
atendimento à saúde do idoso.

em

01

A proposta terapêutica da Constelação
Familiar Sistêmica: princípios e aplicação na

Constelador sistêmico

Ensino
médio
com
experiência
comprovada em Constelação Sistêmica

01

01

01

01

Carga
Horária
Semanal
máxima
8h

8h

8h

8h

8h

mediação de conflitos / Adriano Reder de
Carvalho

de, no mínimo, 1 ano.

Produção de cerveja artesanal: entendendo
na prática a brassagem, fermentação,
maturação e envase / Ciro de Sousa Vale

Profissional atuante na área
de produção artesanal de
cerveja, apto a ensinar na
teoria e na prática os
conhecimentos necessários.

Graduação em curso com área
específica de alimentos (farmácia,
Nutrição ou Engenharia de Alimentos)
com experiência mínima de 3 anos.

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela
NBR ISO 14.001:2015 / Cassiano Ribeiro da
Fonseca

Gestão Ambiental

Geógrafo especialista em Análise
Ambiental, experiência mínima como
gestor ambiental e professor.

Florescer na terceira idade / Priscilla da
Costa Ferreira

Educação Física

Licenciatura em Educação Física,
preferencialmente
com
alguma
experiência de trabalho com a 3ª idade

"Física em mãos": confecção de recursos
didáticos adaptados para pessoas com
deficiência visual na área de Eletricidade e
Magnetismo / Gabriela Santos Leite

Produção de experimentos
de multissensorial e alto
relevo para o ensino de
eletricidade e magnetismo

Licenciatura em Física e Doutorado
com experiência com o público-alvo do
projeto, elaboração de material de
apoio
didático
e
produção
de
experimentos para o ensino de Física.

Introdução aos conceitos de escoamentos
com superfície livre com ênfase no
aproveitamento de água de chuva / André
Gondim Simão

Projetos de captação de
água pluvial

Engenheiro Civil que tenha atuado em
obras de drenagem e aproveitamento
de água de chuva

01

Visibilidade social e empoderamento da
Associação Lixo Certo (Alicer) de Juiz de
Fora: uma proposta de educação ambiental
em escola de zona norte da cidade

Filosofia

Graduação
em
Filosofia,
com
experiência anterior em organização de
catadores e educação ambiental.

01

Formação acadêmica e
experiência profissional
mínima exigidas

N° de
vagas

01

01

01

01

8h

8h

6h

8h

8h

8h

Leia-se:

Projeto / Coordenação

Área de atuação

Carga
Horária
Semanal
máxima

Inclusão Digital / Marco Antonio Pereira
Araújo

Informática

Graduação em Computação ou áreas
afins com proficiência em Libras
comprovada

Música para todos / Helen Barra de Moura

Preparador vocal

Graduação em canto, com experiência
mínima de 01 ano como preparação
vocal de coros

Campus JF em movimento: iniciação e
aperfeiçoamento em vôlei / Silvio Anderson
Toledo Fernandes

Educação Física

Educador Físico com, no mínimo, 02
anos com treinos de vôlei.

Oficina de xadrez e jogos de raciocínio /
Adriene da Silva Carvalho

Saúde do idoso

Graduação
com
experiência
atendimento à saúde do idoso.

em

01

6h

A proposta terapêutica da Constelação
Familiar Sistêmica: princípios e aplicação na
mediação de conflitos / Adriano Reder de
Carvalho

Constelador sistêmico

Ensino
médio
com
experiência
comprovada em Constelação Sistêmica
de, no mínimo, 1 ano.

01

6h

Produção de cerveja artesanal: entendendo
na prática a brassagem, fermentação,
maturação e envase / Ciro de Sousa Vale

Profissional atuante na área
de produção artesanal de
cerveja, apto a ensinar na

Graduação em curso com área
específica de alimentos (farmácia,
Nutrição ou Engenharia de Alimentos)

01

01

01

6h

6h

6h

01
6h
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teoria e na prática os
conhecimentos necessários.

com experiência mínima de 3 anos.

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela
NBR ISO 14.001:2015 / Cassiano Ribeiro da
Fonseca

Gestão Ambiental

Geógrafo especialista em Análise
Ambiental, experiência mínima como
gestor ambiental e professor.

Florescer na terceira idade / Priscilla da
Costa Ferreira

Educação Física

Licenciatura em Educação Física,
preferencialmente
com
alguma
experiência de trabalho com a 3ª idade

"Física em mãos": confecção de recursos
didáticos adaptados para pessoas com
deficiência visual na área de Eletricidade e
Magnetismo / Gabriela Santos Leite

Produção de experimentos
de multissensorial e alto
relevo para o ensino de
eletricidade e magnetismo

Licenciatura em Física e Doutorado
com experiência com o público-alvo do
projeto, elaboração de material de
apoio
didático
e
produção
de
experimentos para o ensino de Física.

Introdução aos conceitos de escoamentos
com superfície livre com ênfase no
aproveitamento de água de chuva / André
Gondim Simão

Projetos de captação de
água pluvial

Engenheiro Civil que tenha atuado em
obras de drenagem e aproveitamento
de água de chuva

01

Visibilidade social e empoderamento da
Associação Lixo Certo (Alicer) de Juiz de
Fora: uma proposta de educação ambiental
em escola de zona norte da cidade

Filosofia

Graduação
em
Filosofia,
com
experiência anterior em organização de
catadores e educação ambiental.

01

Raquel Fernandes
Diretora de Extensão e Relações Comunitárias

01

01

01

6h

4h

6h

6h

6h

Sebastião Sérgio de Oliveira
Diretor Geral
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