
                                             
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

AUÊ – Grupo de Estudos em Agricultura Urbana  

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA GRUPO AUÊ! 
 

 

O projeto “Metrópole em Transição: Implantação do Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção 

Orgânica/UFMG na Região Metropolitana de Belo Horizonte” selecionará um/uma bolsista de Iniciação ao 

Extensionismo (IEX - CNPq) para as ações de pesquisa, extensão e ensino previstas.  

 

O projeto tem como objetivo potencializar as iniciativas nas temáticas da agricultura urbana, agroecologia e 

produção orgânica já em curso nesta universidade, e promover a interação entre agricultores/as, 

organizações sociais e gestores/as públicos/as da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além das 

atividades de formação do núcleo, os/as bolsistas participarão efetivamente das atividades do AUÊ! - Grupo 

de Estudos em Agricultura Urbana e realizarão pesquisa e extensão, de acordo com sua formação, junto aos 

sujeitos e organizações sociais da agricultura urbana da região metropolitana. Serão priorizados os 

candidatos com experiência na área e com disponibilidade para trabalhos de campo. 
 

 

BOLSA PRINCIPAIS FUNÇÕES 
ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

VALOR DA 

BOLSA 
DURAÇÃO 

Iniciação ao 

Extensionismo 

(1) 

(20h semanais) 

Sistematização e análise de 

dados secundários sobre a 

produção e comercialização 

agropecuária da RMBH, 

sistematização da 

agrobiodiversidade nas 

experiências da AU e demais 

atividades do grupo*.  

Curso superior 

em andamento 

em Ciências 

Socioambientais, 

Ciências 

Biológicas, 

Geografia ou 

áreas afins 

R$360 
 

16 meses 

 
* Apoio na construção de materiais didáticos e cursos; participação nas atividades formação, nos encontros do 

AUÊ, da Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana (AMAU) e espaços de formalização de políticas; 

participação em eventos científicos e publicação de artigos; diálogo entre as instituições parceiras e o núcleo. 

 

Os interessados deverão enviar currículo para o email aue.ufmg@gmail.com até o dia 08/06/2014. Os 

coordenadores do projeto entrarão em contato, informando data, local e hora da entrevista. 

 
 

Documentos necessários para o processo seletivo: 
I. Curriculum vitae 

II. Carta de intenção (máximo uma lauda) 

III. Histórico escolar atualizado 

 
Observações 

- Entrevista dia 09/06/2014 (segunda-feira) no IGC (sala a ser definida), a partir das 8:00 horas. 
- Comunicação do resultado: por e-mail e no site do AUÊ! (http://aueufmg.wordpress.com) a partir do dia 10/06/2014. 

 

http://aueufmg.wordpress.com/contato

