
 

  

 

Chamada pública para bolsista do Projeto de Extensão “Geral na rede” 
 
Público-Alvo:  

a. Estudantes do primeiro ou segundo ano dos cursos técnicos do CEFET-
MG, campus Leopoldina, com matrícula ativa no ano letivo de 2021; ou 

b. Estudantes dos cursos de engenharia do CEFET-MG, exceto alunos do 
último ano, com matrícula ativa no ano letivo de 2021. 

 
Objetivo: O projeto Geral na Rede busca promover um espaço de discussão e 
aprendizado para toda a comunidade do CEFET, por meio de uma integração 
entre servidores, alunos e comunidade através de debates quinzenais 
transmitidos no Canal do Youtube Cefetiando. 
 
 
Pré-requisitos:  

a. Conhecimento de informática, relacionados com o uso do Youtube, a 
plataforma StreamYard e formulários do google Drive 

b. Conhecimento de edição e postagem de vídeos 
 
 
Tarefas do Bolsista:  

a.  Auxilio na organização dos lives 
b. Auxilio na produção técnica das lives  
c. Auxilio na divulgação das lives nas redes sociais;  
d. Auxilio na elaboração dos questionários de presença dos alunos 

 
  
Local das aulas: Youtube Canal Cefetiando 
 
Vagas:  1 vaga 
 
Duração da bolsa: 1/5/2021 a 31/12/2021 
 
Valor da bolsa: 400 reais/mês 
 
Disponiblidade: 20h semanais, sendo duas horas, obrigatoriamente, nas terças 
das 18h às 20h para produção das lives. 
 
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/  partir das 12h do 
dia 23 de fevereiro de 2021. 
 
Processo seletivo:  
 
- Entrevista realizada pela plataforma Google Meet no dia 25 de fevereiro de 
2021 a partir das 13h. 
- Rendimento acadêmico (comprovado pelo histórico) 

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

