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Edital de Seleção de Monitores -Projeto de Extensão
O Curso de Turismo da Faculdade de Ciências Humanas da UFVJM,torna público que
estão abertas as incrições para seleção de monitores voluntários interessados em participar do
Projeto: Interação e Lazer para os Idosos dos Asilos Casa Frederico Ozanam e Associação Pão
de Santo Antonio.O projeto conta com o apoio do Programa Institucional de Bolsas de Extensão
– PIBEX PIBEX, administrado pela Pró Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXC. O trabalho
terá início em Março e será composto de atividades nos Asilos e reuniões acerca do Projeto, que
acontecerão no Núcleo de Turismo.Os participantes receberão certificados.
Descrição : Projeto Interação e Lazer para os Idosos dos Asilos Casa Frederico Ozanam e
Associação Pão de Santo Antônio.
Objetivo: Desenvolver ações que possam ocasionar o bem-estar, visando à inserção de um
público que se encontra isolado e sem atenção, proporcionando novas experiências voltadas
para o lazer, no sentido de que possa beneficiá-los de forma integral nesse projeto.
Periodo de Incrição: 17/03 a 24/03/2010
Local de Inscrição: Nucleo de Estudos em Turismo, procurar a discente Dafny, 6° período
Horário de Entrega da Documentação: 09 às 12:00 horas
Dedicação: 12 horas semanais
Periodo previsto de atividade: 12 meses
Requisitos: Disponibilidade para as atividades que acontecerão 3 dias durante a semana por
periodo de 4 horas,totalizando 12 horas semanais.
Ter cursado disciplinas relacionadas a temática de Lazer
Ser discente do Curso de Turismo, Educação Fisica ou Bacharelado em Humanidades
Numero de vagas: 05
Critérios de seleção: Coeficiente acadêmico das disciplinas relacionadas a temática de Lazer
Carta de intenção e colaborações (teor e redação)
Curriculo Vitae
OBS: No ato de incrição o aluno deverá apresentar mini curriculo com 1 pagina, texto de
elaboração própria dissertando sobre seus motivos de interesse no projeto, experiência prévia
acadêmica e/ou profissional, incluindo suas habilidades em Word, Excel, dentre outros.
É essencial que o aluno apresente seu histórico para comprovação de conclusão nas disciplinas
relacionadas a temática de Lazer. Poderá ser aceito o histórico emitido pelo sistema SIGA.
A avaliação será realizada pela Professora Coodenadora do ProjetoVirginia Martins Fonseca.
A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 26/03/2010 no Núcleo de Turismo.

Diamantina,16 de Março de 2010.
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