
CHAMADA INTERNA PROGRAMA DE FOMENTO À EXTENSÃO
(PROFEXT) 2021

Chamada Interna de Seleção de Bolsista

O Projeto Mulheres nas Engenharias torna pública a seleção de bolsista para atuar nesse projeto
contemplado pelo  Edital  Chamada  Interna  nº  04/2021,  Programa  de  Fomento  à  Extensão
(PROFEXT), da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXT).

1. Dados da Bolsa

Orientadora: Geóloga Juliana Young
Título do Projeto: Mulheres nas Engenharias
Modalidade de bolsa: 20 horas semanais.
Vigência: setembro de 2021 a março de 2022.
Valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Inscrição: pelo formulário no link: https://forms.gle/dALquicnStFZLf3x9

A documentação exigida deve ser enviada ao e-mail institucional da orientadora 
(julianayoung@unipampa.edu.br).

2. Cronograma

Cronograma da Seleção de Bolsista

10/08/2021 a
16/08/2021 

Divulgação do edital de seleção de bolsistas

16/08/2021
Data limite para a inscrição dos discentes através do formulário e 
para envio da documentação para o e-mail da orientadora.

17/08/2021 a
23/08/2021 

Período para a seleção de bolsistas

25/08/2021 Divulgação do Resultado Provisório

26/08/2021 a
27/08/2021 

Período de interposição de recursos pelos discentes, via e-mail da 
PROEXT (proext@unipampa.edu.br)

31/08/2021 Divulgação do resultado final.

08/09/2021 Data limite para o início das atividades pelo bolsista.

mailto:julianayoung@unipampa.edu.br


3. Requisitos para inscrição

3.1. Os requisitos para o discente participar no edital são:

i) estar matriculado em, no mínimo, 8 créditos semanais, em curso de graduação, salvo quando:

a) for formando;

b) no semestre vigente, não forem ofertados créditos suficientes para completar a carga 
horária semanal exigida;

Parágrafo único. As situações das alíneas a e b devem ser atestadas pelo aluno com a apresentação 
de declaração da Coordenação do seu Curso.

ii) proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação exigida;

iii) ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas;

iv) não possuir outra atividade remunerada, no momento da implementação da bolsa, com exceção 
dos auxílios do Plano de Permanência;

v) não ter pendências relativas a outras edições de editais (PDA, PROFEXT,…) no que se refere à 
entrega do relatório final de atividades;

.3.2.  É  responsabilidade  exclusiva  do  candidato  possuir os  requisitos  exigidos  nesse  edital  no
momento da inscrição e, se necessário,  apresentar a documentação que comprove que  atende às
condições para concorrer à vaga pleiteada ou, se for o caso, à ação afirmativa.

4. Critérios de Seleção

4.1 O processo de seleção levará em conta análise do currículo e do histórico simplificado atual (5,0
pontos), e entrevista (5,0 pontos). 

4.2 Na entrevista serão avaliados os seguintes pontos:

I) Interesse por divulgação científica (escreva bem, possua algum artigo publicado, tenha domínio
da língua inglesa, para escrever artigos neste idioma).

II) Habilidade com gerenciamento de planilhas,  familiaridade com mídias digitais e  páginas web,
ferramentas de transmissão digital; 

III) Experiência e interesse pela organização de eventos;

IV) Demonstre dinamismo, responsabilidade, pró-atividade e facilidade de comunicação;

V) Flexibilidade de horário;

VI) Se mostre apta a auxiliar na produção e execução de webinários, produção de conteúdos para 
redes sociais, criação e divulgação de materiais de informação.

5. Das tarefas do bolsista

5.1 As principais tarefas do bolsista constituirão em:



I. Acompanhar e redigir as atas das reuniões do projeto;

II Auxiliar no planejamento das ações do projeto; 

III. Divulgar, registrar e apoiar a execução das ações do projeto;

IV. Auxiliar na realização de eventos apoiados pelo projeto;

V. Organizar as listas de participantes dos eventos para fins de certificação;

VI. Elaborar material de divulgação, folders, banners, artigos científicos e cartilhas;

VII. Realizar a divulgação das ações do projeto em mídias sociais;

VIII. Realizar a transmissão de eventos digitais ligados/apoiados pelo projeto

IX. Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas;

X. Auxiliar na elaboração dos relatórios finais.

Nota: a lista de tarefas do bolsista pode ser ampliada e/ou alterada,  caso o coordenador julgue
necessário ao longo da execução do projeto.

6. Disposições Gerais

6.1 A inscrição dos discentes que desejam concorrer à bolsa será realizada  exclusivamente por
formulário disponível no link: https://forms.gle/dALquicnStFZLf3x9

6.2 Para efetivar a inscrição, o candidato deverá enviar seus dados (Histórico e Currículo) ao e-mail
institucional  da coordenadora da  proposta,  conforme  endereços  divulgados  nas  páginas  das
unidades acadêmicas, a partir do seu e-mail institucional.

6.2.1. A utilização do e-mail institucional, login e senha, servirá como elemento de autenticação e
assinatura eletrônica.

6.3 Ao término das inscrições é de responsabilidade do coordenador divulgar data, horário, local,
critérios e procedimentos a serem utilizados no processo de seleção de bolsista,  através do e-mail
informado no formulário de inscrição.

6.4 É  facultado  ao  coordenador,  em  caso  de  necessidade,  solicitar  dos  concorrentes  à  bolsa
documentos e informações complementares.

6.5 É de responsabilidade do coordenador do projeto dar publicidade aos resultados provisório e
final da chamada interna para seleção do bolsista, sendo obrigatória o envio destes para o e-mail dos
candidatos. Demais meios de divulgação são opcionais.

6.6 Os  recursos  de  discentes  deverão  ser  remetidos  para  o  e-mail  proext@unipampa.edu.br no
período informado no Cronograma deste Edital.

6.7 O Resultado Final da Chamada Interna para seleção do bolsista deverá indicar, caso haja, a lista
de suplentes, com a respectiva ordem de classificação, para eventual necessidade de substituição do
bolsista.

Caçapava do Sul, 10 de agosto de 2021.
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