
                                               

 

EDITAL BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O Projeto intitulado “COVID-19 E SEUS REFLEXOS SOBRE A VOLATILIDADE DOS 

ÍNDICES DE AÇÕES DO MERCADO BRASILEIRO” submetido ao Edital 008/2021 da 

PROPE/UFSJ, foi contemplado com uma (01) bolsa de Iniciação Científica. Essa chamada tem o 

objetivo de selecionar um(a) estudante que receberá bolsa por doze meses, com início em outubro 

de 2021, no valor de R$400,00, para desenvolver atividades de pesquisa por 20 horas por semana.  

 

1. DA INSCRIÇÃO 

1.1 Período de inscrição: 06 e 07 de outubro de 2021.  

1.2 Os estudantes interessados em participar deste processo seletivo deverão encaminhar toda a 

documentação, conforme descrito no item 2 deste edital para o e-mail: 

douglasferreira@ufsj.edu.br, com o assunto: "Inscrição Edital 008/2021". 

1.3 A ausência ou insuficiência de informações referentes às características obrigatórias do 

presente Edital resultará em não enquadramento no processo seletivo e eliminação do(a) estudante. 

 

2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

2.1    Histórico Escolar do(a) estudante. 

2.2  Carta de interesse do(a) estudante na temática proposta pelo projeto de pesquisa, restrita a 20 

linhas, com espaçamento 1,5 cm entre linhas e fonte Times 12. 

 

3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO(A) BOLSISTA 

3.1 Ser estudante do curso de Ciências Econômicas da UFSJ, a partir do 4º período. 

3.2 Dedicar-se vinte horas semanais às atividades previstas no plano de trabalho aprovado durante 

a sua vigência. 

3.3 Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de 

pesquisa. 



3.4 Desenvolver as atividades do Plano de Trabalho proposto em regime de dedicação de 20 (vinte) 

horas semanais, remotamente durante a vigência da pandemia, sob orientação do 

pesquisador/orientador.  

3.5 Cumprir integralmente as atividades previstas no Plano de Trabalho vinculado ao projeto de 

pesquisa e extensão; 

3.6 Elaborar, ao término da pesquisa, o relatório contendo os resultados finais com redação 

científica que permita verificar o seu desempenho no domínio dos instrumentais teórico e 

metodológico exigidos pelo projeto de acordo com as normas estabelecidas pela PROPE. 

3.4 Os demais requisitos e compromissos do(a) bolsista estão contidos no Edital 008/2021: 

https://ufsj.edu.br/pic/edital_0082021prope.php 

 

4. SELEÇÃO 

4.1 A seleção será realizada mediante a análise dos itens listados abaixo pelo coordenador do 

projeto: 

4.1.1 Carta de interesse do(a) estudante na temática do trabalho (1ª etapa) 

4.1.2 Histórico escolar (1ª etapa) 

4.1.3 Entrevista (2ª etapa).  

4.2 Os(as) estudantes selecionados(as) na primeira etapa do processo seletivo serão 

convocados(as) para a entrevista (on-line), pelo email informado na inscrição. A entrevista 

ocorrerá dia 08/10/2021. 

4.3 O resultado final da seleção será divulgado por e-mail até o dia 10 de outubro de 2021.  

 

5. INFORMAÇÕES 

5.1 Informações adicionais relacionadas a data, horário da entrevista on-line e link serão enviadas 

posteriormente por e-mail aos estudantes inscritos.  

 

São João del-Rei, 05 de outubro de 2021. 

 

 

___________________________________ 

Prof. Douglas Marcos Ferreira  

Coordenador do projeto 

 


