
 

  

 

Chamada pública para bolsista do minicurso de extensão “Escrita em 
contexto de avaliação: a redação do ENEM” – Ano 2021 
 
Público-Alvo: estudantes do terceiro ano (ano leitvo de 2021) dos cursos 
técnicos e alunos dos cursos de engenharia do CEFET-MG com matrícula ativa 
no ano letivo de 2021. 
 
Objetivo: Inserção no contexto de produção textual da prova do ENEM 
 
Pré-requisitos:  

a. Conhecimento dos critérios de produção e avaliação do gênero textual 
REDAÇÃO DO ENEM 

b. Conhecimentos de informática, relacionados com o uso das 
plataformas Meet e Google sala de aula 

 
 
Tarefas do Bolsista:  

a.  Estudo das referências bibliográficas acerca do tipo textual 
argumentativo;  

b. Seleção e compilação de redações nota 1000 na internet, bem como 
outros materiais utilizados no curso;  

c. Análise dos critérios de avaliação do exame; 
d. Auxilio na divulgação e matrícula dos alunos no curso;  
e. Postagem das atividades na plataforma do curso 
f. Auxilio na correção das atividades dos alunos 

 
  
Local das aulas: Plataforma Meet e Google Sala de aula 
 
Vagas:  1 vaga 
 
Duração da bolsa: 1/6/2021 a 31/12/2021 
 
Valor da bolsa: 400 reais/mês 
 
Disponiblidade: 20h semanais, sendo duas horas, obrigatoriamente, nas 
quartas das 18h às 20h para participação nas aulas síncronas  
 
Inscrições: Para formalização da participação discente na ação de extensão, os 

discentes devem manifestar interesse em participação na ação, por meio do 

Portal Discente do SIGAA. O guia “demonstrar interesse em participar de ação 

de extensão” descreve como o discente deve realizar esta operação. 

Prazo para inscrição: 10 de fevereiro de 2021 a 22 de fevereiro de 2021. 

http://www.dedc.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/79/2020/04/SIGAA-GUIA-5.1.-Demonstrar-interesse-em-participar-de-a%C3%A7%C3%A3o-de-extens%C3%A3o.pdf
http://www.dedc.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/79/2020/04/SIGAA-GUIA-5.1.-Demonstrar-interesse-em-participar-de-a%C3%A7%C3%A3o-de-extens%C3%A3o.pdf


Resultado:  a lista dos inscritos com o horário da entrevista será divulgada no 
site  http://www.revistacefetiando.cefetmg.br/oportunidades/  , a partir das  horas 
12h do dia 23 de fevereio de 2021 
 
Processo seletivo:  
 
- Entrevista realizada pela plataforma MEET no dia 24 de feveiro dde 2021 a 
partir das 13h. 
- Questões sobre os critérios de correção da Redação do ENEM (de acordo com 
o manual do candidato disponível no site do INEP), realizada no mesmo dia e 
horário da entrevista. 
- Notas na disciplina redação (alunos do técnico) ou nota na redação do Enem 
(alunos graduação). 

http://www.revistacefetiando.cefetmg.br/oportunidades/

