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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EXTENSIONISTAS BOLSISTAS 

 

O Centro Universitário Newton Paiva abre inscrições para contratação de extensionista, para atuação 

no CNE (Centro Newton de Empreendedorismo), Campus Carlos Luz, 220, sala 501, conforme 

descrito abaixo: 

 

I) 

Para estudantes dos 

cursos 

Vagas para  Local 

Todos os cursos do campus 

CCL 220  
1 CNE 

 

II) Perfil desejado 

 

 Disponibilidade de 20 horas semanais no período de 04 de abril 2022 à 15 de Julho/2022.  

 Requisitos: Estar regularmente matriculado em seu curso de origem na Newton. 

 Inscrições: 23/03/22 a 27/03/22 

 

III) Local: Sala do CNE (Térreo – campus CCL 220)  

 

1) Para realizar a inscrição, o(a) estudante candidato(a) deverá entregar os seguintes 

documentos: 

 

a) Histórico escolar atualizado (retirado do próprio sistema acadêmico). 

b) Cópia da Cédula de Identidade ou cópia do CPF 

c) Curriculum Vitae. 

d) Enviar arquivos para: cne@newtonpaiva.br 

 

2) Para inscrever-se, o(a) estudante-candidato(a) deverá estar regularmente matriculado(a) e 

com frequência no curso. 

 

3) O contrato terá duração inicial de 04 meses aproximadamente, podendo ser prorrogado por 

mais 05 meses.  

 

4) O contrato terá início a partir da data de assinatura do contrato. 

 

5) O contrato poderá ser interrompido, de acordo com o previsto no Termo de Compromisso: 

 

a) Automaticamente ao término do contrato; 

b) a qualquer tempo no interesse da coordenação do CNE 

c) depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do contrato, se   

comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho no órgão ou entidade ou na 

instituição de  ensino; 

d) a pedido do extensionista, com no mínimo, 15 dias de antecedência; 

e) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, 

consecutivos ou  não, no período de um mês, ou por trinta dias durante todo o período 

de contrato; 

f) pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o extensionista; e 
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g) por conduta incompatível com a exigida pela coordenação do CNE 

 

6) Ao final do contrato, o(a) extensionista receberá CERTIFICADO, exceto na hipótese em que o 

estudante não obtiver aproveitamento satisfatório ou no caso de desligamento antecipado 

causado pelo extensionista.  

 

7) O(A) extensionista receberá, mensalmente, uma bolsa de complementação educacional no 

valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) nas seguintes condições: 

 

- Se o valor da mensalidade do aluno for menor que o valor da bolsa, o(a) bolsista receberá o 

dinheiro em conta bancária. 

 

- Se o valor da mensalidade do aluno for maior que o valor da bolsa, o valor da bolsa será 

descontado da mensalidade do aluno. 

 

8) Será considerada, para efeito de cálculo do pagamento da bolsa, a frequência mensal do 

extensionista. Também será concedido ao extensionista o montante de horas complementares 

referentes ao cumprimento de contratos de acordo com o que consta no manual de horas 

complementares disponível no site da Newton. 

 

9) A seleção do extensionista constará de análise do histórico escolar, análise de currículo, além 

de um processo de recrutamento e seleção que será realizado pela equipe do CNE. 

 

10) A entrevista será marcada pelo telefone e/ou email a partir do dia 28/03/2022 (segunda-feira). 

As entrevistas acontecerão no período de 29/03 a 30/03/2022. 

 

11) Enquanto durar o contrato, o(a) extensionista não poderá fazer outro concomitantemente, e/ ou 

receber outra bolsa interna. O contrato será de vinte horas semanais, nos respectivos 

horários: 14h às 18h. O candidato deverá informar no ato da inscrição, qual horário de 

contrato pretende cumprir. 

 

12) Não é permitido ao extensionista fazer dois contratos simultâneos ou acumular atividades 

inscritas na modalidade de bolsa, seja interna ou externa. 

 

13) O resultado do Processo Seletivo será divulgado de forma eletrônica até o dia 31/03/2022. 

 

 

Belo Horizonte, 22 de março de 2022. 

 

Coordenação do CNE 


