
 

INFORMAÇÕES SOBRE VAGA PARA BOLSISTA DE GESTÃO EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA – BGCT – NÍVEL III  

 

Local de trabalho: Assessoria de Relações Internacionais da Universidade do Estado de 
Minas Gerais –  Edifício Minas – 8º andar – Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves 

Vigência da bolsa: Junho/2017 a Abril/2018 

Valor da mensalidade da BGCT III: R$1521,30 

Carga horária: 40h semanais 

 

Inscrição para participação no processo seletivo: Indispensável o envio do currículo 
Lattes atualizado para o e-mail <internacional@uemg.br> até 21 de maio de 2017.  

 

Requisitos do candidato 

 Não ter vínculo empregatício de qualquer natureza, assumindo o compromisso de 
dedicação exclusiva ao cumprimento do plano de trabalho proposto; 

 Possuir diploma de graduação em Relações Internacionais ou áreas afins;  

 Disponibilidade de trabalho de 40h semanais; 

 Ter currículo atualizado na Plataforma LATTES; 

 Ter comprovada experiência na área correlacionada ao projeto; 

 Não ser beneficiário de qualquer outra bolsa; 

 Não ter vínculo empregatício; 

 Dedicação integral às atividades do Plano de Trabalho; 

 

Critérios de seleção do candidato 

 Domínio do inglês;  

 Conhecimento sobre a área de ensino superior;  

 Experiência na produção de editais, na submissão de projetos para editais e na 
manutenção de convênios;  

 Bacharelado em Relações Internacionais ou áreas afins. 

 

Plano de trabalho do bolsista 

Atividades a serem desempenhadas pelo bolsista na Assessoria de Relações 
Internacionais/ARI: 

1. Pesquisar editais voltados para cooperação interinstitucional; 

2. Dar suporte para a ARI e para a comunidade acadêmica participar como proponente 
em editais nacionais e internacionais; 
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3. Contribuir na elaboração de programas, projetos e atividades de cooperação 
internacional na modalidade acadêmica, vinculados a negociações mantidas entre a 
UEMG e outros países ou universidades cooperantes; 

4. Elaborar e manter atualizado banco de dados sobre a internacionalização da UEMG;  

5. Contribuir na formulação do projeto institucional de internacionalização da UEMG, a 
ser submetido à CAPES no programa Mais Ciência, Mais Desenvolvimento;  

6. Elaborar uma proposta de tradução das informações do site institucional da UEMG, 
indicando e traduzindo os conteúdos selecionados do português para o inglês.  

7. Desenvolver relatórios de atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


