
 
 

 
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E CULTURA FEFD/UFG 

 
EDITAL CPC/FEFD Nº 01/2018 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 
A Coordenação de Extensão e Cultura da Faculdade de Educação Física e Dança da 
Universidade Federal de Goiás faz saber às/aos interessadas/os que  encontra-se aberta 
a inscrição para o Processo Seletivo de Monitoria Apoio às Atividades Administrativas na 
Secretaria de Extensão  da FEFD para o ano de  2018. 
    
1. Da Monitoria 
 
Está aberta a inscrição para seleção de “Monitoria Efetiva” na secretaria de extensão da 
FEFD. O/A monitor/a selecionado/a atuará na função de apoio administrativo na 
secretaria de extensão da FEFD. A carga horária semanal é de 20h (4 horas diarias) no 
período matutino.A ajuda de custo, será através de bolsa de extensão. 

 
2. Das Vagas 
 
2.1. Será oferecida 1 (uma) vaga de monitoria, parao atendimento das demandas 
administrativas da secretaria de extensão da FEFD, no período matutino, para o ano de 
2018. Essa proposta pretende oferecer uma maior qualidade de trabalho da secretaria 
aos usuários dos programas e projetos de extensão da FEFD.  

 
2.2 A disponibilidade de vagas para a área administrativa é organizada e divulgada pela 
coordenação de extensão do CPC da FEFD 
   
3. Das Inscrições 
 
3.1 Condições e/ou pré-requisitos para inscrição: 
a) Estar matriculada/o nos cursos de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) ou 

Dança da Universidade Federal de Goiás, regional Goiânia; 
b) A/O candidata/o deverá ter disponibilidade para cumprir a carga horária total 

estipulada nas áreas determinadas, bem como de participar das atividades de 
estudo e pesquisa nos horários complementares destinados a planejamento e 
reuniões organizadas pela coordenação do projeto; 

c) Candidatas/os que já exercem a função de monitora/or em outros projetos e/ou grupo 
de pesquisa (com remuneração), não poderão ser contratadas/os como Monitora/or 
Efetiva/o, entretanto, poderão ser contratadas/os como Monitora/or Voluntária/o. 

d) Ter e demonstrar conhecimento na área da informática (sistemas Windows, excel e 
outros) 

 
3.2 Documentação exigida para inscrição: 
 
a) Requerimento de inscrição fornecido pela Coordenação de Extensão, corretamente 

preenchido e assinado; 
b) Histórico escolar com as médias de todas as disciplinas cursadas (apresentar à/ao 

coordenadora/or do projeto na entrevista). 



 
 
3.3 Do Período, Local, Horário: 
 
Divulgação do edital: 19/02/2018 
Período de inscrição: 19/02/2018 e 23/03/2018 
Local da inscrição: Coordenação de Extensão e Cultura 
Horário para realizar as inscrições:08h às 17h 
 

Processo de seleção: 26/02/2018 de 08h às 12h 
 
 
4. Do Encaminhamento do Processo 
 
4.1 Encerrado o prazo das inscrições, as mesmas serão apreciadas em reunião com a 
coordenação de extensão da FEFD para homologação e posterior duvulgação. 
 
4.2 Cabe à Coordenação de Extensão e Cultura adotar todos os procedimentos para o 
fiel cumprimento das normas constantes deste Comunicado, a partir do recebimento da 
documentação, até a divulgação do resultado final do processo seletivo. 
 
5. Do Processo Seletivo 
 
O Processo Seletivo acontecerá da seguinte forma: 
 
5.1 As/os candidatos serão informados acerca do dia e horário para se apresentarem à 
coordenação de extensão para o processo seletivo. 
5.2 A seleção com as/os candidatas/os acontecerá no dia 26 de fevereiro de 2018 das 
08h às 12h na secretaria de extensão da FEFD. 
5.3No dia da seleção os/as candidatos/as deverão entregar à ficha de inscrição, 
devidamente preenchida, o histórico escolar. 
5.4 As/Os candidatas/os devem apresentar (comprovar) disponibilidade para o 
cumprimento da carga horária semanal estipulada (20h semanais). 
 
6. Resultado Final 
 
6.1 O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 27de fevereiro a partir 
das 09 horas no mural da FEFD/UFG. 
6.2 A/Ocandidata/o aprovada/o deverá comparecer no período de 28 de fevereiro para 
reunião na coordenação de extensão da FEFD. 
6.3  Inicio das atividades -  dia 01 de março do corrente 
 
 
7. Da Validade do Processo Seletivo para Monitoria de Extensão e Cultura 
 
O processo seletivo terá validade de 04 meses, contado a partir da data de sua 
homologação, com possibilidade de prorrogação por mais 04 meses. 
 
 
8. Da Remuneração 



 
 
8.1 Toda/o monitora/or efetiva/o terá uma ajuda de custo através de bolsas de extensão. 
 
8.2 A bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o desenvolvimento de 20 horas 
semanais de atividades. 
 
10. Das Informações Complementares 
 
 

 
 

Goiânia, 20 de fevereiro de 2017. 
 
 

 
Prof. Francisco Luiz De Marchi Netto 

Coordenador da Extensão e Cultura FEFD/UFG 
Coordenador do Centro de Práticas Corporais da FEFD/UFG 

 


