
 
 

 

 

 

 

Edital de Seleção de Bolsistas para o “Projeto Vale do 
Jequitinhonha” 2012. 

Edital de 07 outubro de 2011. 
 

ADVJ – Associação de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - abre edital para 

seleção de bolsistas para o “Projeto Vale do Jequitinhonha” do ano de 2012. 

 

1 - Da ADVJ:  

A ADVJ é uma entidade civil, de personalidade jurídica, sem fins lucrativos, apartidária e 

sem vínculos religiosos, voltada para atividades sócio-educacionais e culturais do Vale 

do Jequitinhonha.  Fundada em 2002 com a proposta de planejar e executar o projeto 

“Vale do Jequitinhonha” para com isso gerar perspectivas e promover a emancipação 

humana e o desenvolvimento da nossa região. 

 

2- Do Projeto Vale Do Jequitinhonha: 

O projeto do Vale do Jequitinhonha mantém parceria com o Cursinho pré-vestibular 

Associação Pré-UFMG, a qual concede bolsas de estudos a jovens carentes do Vale do 

Jequitinhonha como forma de incentivá-los a completarem o ensino médio e prestarem 

vestibular para Universidades Federais e/ou PROUNI. 

 

3 - Do Objetivo do Projeto: 

Incentivar jovens do Vale do Jequitinhonha a ingressarem em Universidades Federais 

e/ou particulares mediante o PROUNI, a fim de que, ao concluírem seus estudos, 

retornem às suas comunidades de origem, onde reproduzam o conhecimento adquirido 

em suas respectivas profissões e atuem como agentes capazes de promover o 

desenvolvimento sustentável da região. 

 

4 - Do Edital de Seleção:  

Aqueles que desejarem participar do processo de seleção deverão observar os 

seguintes critérios de avaliação. O candidato deve: 



 
 

A) Ser natural do Vale do Jequitinhonha ou morador da região por um período igual ou 

superior a dez (10) anos; 

B) Ter concluído o ensino médio até dezembro de dois mil e onze (2011); 

C) Possuir renda per capita de até R$ 650,00 para concorrer à bolsa parcial e de até R$ 

250,00 para concorrer à bolsa integral.  

D) Ter histórico de engajamento em ONG´s e/ou projetos sociais, culturais, religiosos 

e/ou educacionais no momento atual ou pelo menos dois anos anteriores ao 

corrente ano; 

E) Ter bom histórico escolar e principalmente interesse e disposição para dar 

continuidade aos estudos; 

F) Disponibilidade para morar em Belo Horizonte e que tenha facilidade de conviver em 

grupo; 

G) Ser interessado no desenvolvimento político, social, cultural e educacional do Vale do 

Jequitinhonha; e 

H) Ter comprometimento com os objetivos propostos pela ADVJ. 

 

5 - Da Classificação das Bolsas: 

 As bolsas são concedidas e financiadas pela Associação Pré-UFMG e divididas em 

duas modalidades, integral e parcial, a serem distribuídas entre os selecionados 

segundo o perfil socioeconômico; 

 Os bolsistas integrais têm direito à matrícula referente ao curso pré-vestibular como 

também a mensalidade e apostila. Terão direito também a moradia e alimentação, 

tendo que custear suas despesas pessoais; 

 Os bolsistas parciais terão direito à matrícula e mensalidade do pré-vestibular, 

cabendo ao mesmo arcar com as despesas pessoais, de estadia, alimentação, 

apostila e deslocamento para o cursinho; 

 A vigência da bolsa será de um ano com possibilidade de prorrogação por igual 

período. Aos candidatos excedentes poderão ser concedidas bolsas no segundo 

semestre, tendo em vista a disponibilidade de vagas até a data de inscrição do 

Enem. Estas valerão até o final do ano corrente com a possibilidade de renovação 

por mais um ano; 

 Tendo em vista o regulamento da ADVJ não poderão ser selecionados dois 

bolsistas integrais da mesma cidade para a primeira chamada. Eventuais 

disponibilidades de vagas serão analisadas pela coordenação; e 



 
 

 Não poderão participar da seleção quem tiver parentes de primeiro grau que já 

fizeram ou fazem parte do projeto como bolsistas.  

 

6 – Da Documentação: 

O candidato deverá preencher o formulário socioeconômico (anexo) e enviar cópias dos 

documentos que comprovem a veracidade dos dados que declarou. No caso de não ser 

portador de quaisquer dos documentos deverá ser redigida uma declaração a próprio 

punho atestando não possuir o mesmo.  

 

A) Documentos pessoais do Candidato:  

 Cópia de RG (frente e verso) - certidão de nascimento para os não portadores do 

mesmo; 

 Carteira de Trabalho – com folha de identificação e a última folha do contrato 

autenticadas. Caso seja trabalhador autônomo, apresentar declaração escrita a 

própria punho declarando a renda que possui. 

 Histórico escolar de quem já concluiu o ensino médio e/ou declaração escolar de 

que irá concluir o ensino médio até dezembro de 2011. Declaração de bolsa de 

estudos, quando o candidato for oriundo da rede particular de ensino. 

 

B) Comprovantes de Renda e Residência no Vale: 

 Cópia das duas últimas contas de luz, água, telefone – caso possua –, IPTU, 

aluguel caso a família não resida em casa própria, contra-cheque e/ou extrato 

bancário de aposentado/pensionista – pelo menos dos dois últimos meses. 

 

C) Da Documentação do grupo familiar – Pai, mãe e irmão(as) que morem com o 

candidato; 

 Cópia de RG (frente e verso) ou registro de nascimento; 

 Carteira de trabalho – com folha de identificação e última folha de contrato 

autenticadas. 

 

D) Carta da ONG, grupos e/ou projetos sociais, culturais, religiosos e/ou educacionais, 

apresentando o candidato à ADVJ e ressaltando os projetos que o mesmo participou 

ou participa. No caso dos concorrentes que não participarem de nenhum dos 



 
 

movimentos citados, deverá redigir sua própria carta demonstrando seu interesse e 

quais as perspectivas para a nossa região. 

 

E) A ausência de quaisquer documentos solicitados ou declaração de que não é 

portador do mesmo poderá ocasionar a eliminação do candidato do processo 

seletivo, portanto, atenção para as seguintes informações: 

 O desemprego das pessoas só é comprovado com o xerox da carteira de 

trabalho. Nesse caso, o candidato deverá apresentar cópia das páginas de 

identificação e de todos os contratos registrados e da página que comprova o 

desemprego, acompanhada da posterior em branco autenticadas. 

 Aposentadoria não é profissão, especifique a profissão exercida. 

 Os comprovantes de renda deverão estar com data atualizada (dos dois 

últimos meses).  

 Todos os documentos apresentados deverão ser  xerox,  pois  não  serão 

devolvidos.  

 Não serão analisadas as solicitações que apresentarem o formulário sócio-

econômico preenchido a lápis, com campos sem resposta ou de forma 

incorreta e com documentação incompleta. 

 Alguns dos documentos aqui solicitados exigem certo prazo para serem 

fornecidos pelos órgãos competentes, portanto faça sua solicitação com a 

devida antecedência.   

 

7 - Da seleção: 

A) A seleção será realizada em duas etapas por uma comissão designada pela ADVJ. A 

primeira etapa acontece em Belo Horizonte e consiste em avaliar se a documentação 

informada está de acordo com os itens 4 e 6 desse Edital de Seleção. Na segunda 

etapa, ocorrerá um encontro a realizar-se no Vale do Jequitinhonha com os 

candidatos pré-selecionados na primeira etapa, cujo objetivo é conhecer e avaliar o 

perfil de cada um deles, a fim de classificá-los conforme o número de vagas 

disponibilizadas e formar um quadro de candidatos excedentes. 

 

B) Para concessão da bolsa serão avaliados os seguintes quesitos: perfil 

socioeconômico, engajamento, histórico escolar e facilidade de vivência em grupo; 

 



 
 

C) A comissão avaliadora informará aos candidatos pré-selecionados a data, horário e 

local da segunda etapa do processo de seleção. A lista de aprovados também estará 

disponível no site da ADVJ (valeviver.wordpress.com) a partir do dia 05 de dezembro 

de 2011. A relação dos candidatos selecionados da segunda etapa será divulgada 

uma semana após a data da seleção. 

 

D) O envio da documentação e a pré-seleção não garantem, em hipótese alguma, a 

obtenção da bolsa; 

 

8 - Das disposições finais 

 Os documentos deverão ser postados via AR – IMPRETERIVELMENTE até o dia 

16 (dezesseis) de novembro de 2011 (dois mil e onze) para o seguinte 

endereço:  

ADVJ – Associação de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha 

 Praça Raul Soares n°8, apartamento 202 

 Centro – Belo Horizonte 

 CEP: 30.180-030 

 Este edital é valido, somente, para o processo seletivo realizado em 2011 e janeiro 

de 2012 e todos os itens nele contidos seguem as especificações do regulamento 

da ADVJ. 

 Da Concessão de Bolsas à menores de 18 anos.  

No caso de candidatos menores de 18 anos, aprovado na primeira e segunda 

etapa do processo seletivo é obrigatório a apresentação de uma declaração 

assinada pelos pais ou responsáveis, registrada em cartório, autorizando a 

participação do menor na Associação de Desenvolvimento do Vale do 

Jequitinhonha, bem como sua transferência para Belo Horizonte. 

 


