
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE CULTURA

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA – 
MEDIAÇÃO ARTÍSTICA/PROCULT - 2022

NOME DO PROJETO: Cultura e Educação no Memorial

O Memorial da República Presidente Itamar Franco faz público o processo de seleção para o Programa 
de Bolsa de Iniciação Artística MA/Procult 2022 na área acima indicada, para o preenchimento de 4 

vagas para bolsistas e 1 para voluntário, de acordo com a Resolução 10/2018 do Conselho Superior da 
UFJF.

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS 
O Programa de Bolsa de Iniciação Artística – Mediação Artística/Procult 2022 tem a duração de 

12 (doze) meses consecutivos, contados a partir de junho de 2022. O pagamento de cada mês será 
proporcional  à  frequência  apurada  pelo  orientador  e  efetuado  a  partir  do  quinto  dia  útil  do  mês 
seguinte.

ATENÇÃO: Não haverá pagamento retroativo de bolsas. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO

O projeto possui 5 bolsas (4 remuneradas e 1 voluntária), cada uma com um plano de trabalho distinto:

CULTURA - PRODUÇÃO
- Produção de eventos; acompanhamento e pré-produção de oficinas, seminários, palestras on-line e 
presenciais; auxílio na curadoria e montagem de exposições; auxílio na curadoria e manutenção das 
vitrines expositivas e gaveteiros; produção de conteúdo de divulgação do Memorial e de suas atividades 
culturais.

CULTURA - PROJETOS
- Elaboração de propostas culturais, bem como pré-produção de eventos presenciais e virtuais, como 
oficinas,  palestras,  mesas;  pré-produção  do  programa  Memorial  Podcast;  auxílio  na  pesquisa  para 
projetos culturais do Memorial.

EDUCAÇÃO – PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
- Desenvolvimento de material didático acerca do Memorial e das exposições temporárias; criação de  
conteúdo para redes sociais e site; formulação de estratégias educativas e cartilhas para envio para 
escolas e grupos de visitantes.

EDUCAÇÃO – VISITAS MEDIADAS
- Mediação de visitas escolares e grupos de visitantes; formulação de atividades lúdicas para escolas e 
turmas estudantis; acompanhamento e mediação das colônias de férias; mediação das visitas virtuais às 
exposições virtuais e imersivas desenvolvidas pelo Memorial;

EDUCAÇÃO – ATENDIMENTO AO VISITANTE
- Acompanhamento de visitantes no cotidiano do museu; mediação de visitas individuais e espontâneas 
ao museu; acompanhamento das atividades acadêmicas do Memorial, com auxílio ao grupo de pesquisa 
Mnapolis; criação de conteúdo para o Panteão, revista digital do Memorial.



INSCRIÇÃO
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 

Alunos de todos os cursos do Instituto de Artes e Design e dos cursos de Comunicação Social (Jornalismo 
e Rádio, TV e Internet), História, Geografia, Pedagogia, Letras e Turismo, a partir do 2º período.

Data, local (e/ou plataforma) e documentos necessários para a inscrição:

Inscrições de 27 de maio a 1º de junho de 2022, via formulário para envio de contatos, histórico 
escolar e currículo/portfólio (opcional). Endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/1bBxCVj2IIwT6vuU9s0XgD_3b0m4kwhWJ6vJzcYEjbJc

PROCESSO DE SELEÇÃO 
A seleção constará de: (Calendário e fases do processo seletivo)

Primeira Fase: Análise curricular (histórico escolar + currículo/portfólio opcional)
Eliminatória
Resultado dia 2 de junho de 2022, às 17h

Segunda fase: Entrevista
Classificatória
Dia 3 de junho de 2022, das 12h às 18h
No Memorial da República Presidente Itamar Franco

Resultado final dia 3 de junho de 2022, às 22h

Critério(s) de desempate: 

- Índice de Rendimento Acadêmico (IRA);
- Disponibilidade;
- Disciplinadas cursadas correlatas com atividades e interesses do Memorial.

Quaisquer dúvidas, entrar em contato pelo e-mail:

cultura.memorial@ufjf.br

RESUMO DE DATAS E PRAZOS

INSCRIÇÃO:

PERÍODO: De 27 de maio a 1º de junho

LOCAL E/OU 
PLATAFORMA:

Via formulário

https://docs.google.com/forms/d/1bBxCVj2IIwT6vuU9s0XgD_3b0m4kwhWJ6vJzcYEjbJc
https://docs.google.com/forms/d/1bBxCVj2IIwT6vuU9s0XgD_3b0m4kwhWJ6vJzcYEjbJc


SELEÇÃO:

DATA/HORÁRIO:

Primeira fase: Análise curricular
Resultado dia 2 de junho de 2022, às 17h
Segunda fase: Entrevista
Dia 3 de junho de 2022, das 12h às 18h
No Memorial da República Presidente Itamar Franco
Resultado dia 3 de junho de 2022, às 22h

LOCAL E/OU 
PLATAFORMA:

Memorial da República Presidente Itamar Franco (Rua Benjamin Constant 790 – 
Centro)

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO:

DATA/HORÁRIO: Dia 3 de junho de 2022, às 22h

LOCAL E/OU 
PLATAFORMA:

www.mrpitamarfranco.com.br/noticias

Juiz de Fora, 27 de maio de 2022

_____________________________________
Daniella Lisieux de Oliveira Navarro - SIAPE 1657199
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