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CHAMADA DE SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS PARA
PROGRAMA DE EXTENSÃO RAIZES DE PEDRA DA
UNIPAMPA – CAMPUS SÃO BORJA

1. DAS DISPOSIÇÕES

PRELIMINARES

O processo seletivo de que trata este Edital visa preencher CINCO vagas
destinadas à realização de atividades voluntárias direcinadas para ás áreas de
atuação dos cursos de Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda do
Campus São Borja.

1.1

As vagas ofertadas neste edital são destinadas a realização de atividades
voluntárias direcinadas para ás áreas de atuação dos cursos de Jornalismo, Relações
Públicas e Publicidade e Propaganda para estudantes regularmente matriculados.

1.2

Será observado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas para
estudantes com deficiência, ressalvada a compatibilidade com as atividades do
estágio, nos termos do Parágrafo 3º do Art. 7° da Orientação Normativa nº 2
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 24 de junho de
2016.

1.3

A comprovação da deficiência será por laudo médico de especialista na área
da deficiência atestando a espécie, o grau e o nível de deficiência, nos termos do
art. 4 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID-10. O
documento deverá ser apresentado na entrevista.

1.4

Conforme esta chamada, nenhum tipo de atividade voluntária deverá gerar
vínculo empregatício, nos termos do Art. 3º da Lei 11.788/2008, de 25 de
Setembro de 2008.

1.5

1.6

1.7

As cinco vagas contemplam Discente(s) dos Cursos de Jornalismo, Relações Públicas
e Publicidade e Propaganda que já tenham concluído o quarto semestre.
Avaliação: currículo e entrevista.
A duração das atividades voluntárias será de até 6 (seis) meses, podendo ser
renovado por quando o estudante apresentar os requisitos legais.

1.8

2. DAS MODALIDADES,

DAS VAGAS E DAS ATIVIDADES

Serão ofertadas cinco vagas, na modalidade de aluno voluntário não
presencial, bem como as atividades a serem desempenhadas pelos estudantes e
os requisitos para participar desta chamada.

2.1

Atividades:

2.2
2.2.1

Redação para peças publicitárias impressas, eletrônicas e digitais;

2.2.2

Captura de noticias nas mídias sobre o Geoparque;

2.2.3

Produção de textos e informativos sobre o Geoparque;

2.2.4

Produção do calendário de eventos do Geoparque Raizes de Pedra;

2.2.5

Alimentar as redes sociais do Geoparque e das prefeituras sobre informações
produzidas sobre o Geoparque;

2.2.6

Envio de releases sobre o Geoparque para meios de comunicação de outras regiões;

2.2.7

Montar um banco de dados sobre outros Geoparques existentes;
Carga horária: 12 horas semanais.

2.3

3. DOS

Os candidatos devem atender integralmente aos seguintes requisitos:

3.1
3.1.1

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Ter disponibilidade de 12 horas semanais para o trabalho;

Estar regularmente matriculado a partir do 5º semestre dos cursos de Jornalismo,
Relações Públicas e Publicidade e Propaganda;
3.1.2

3.2

No ato de inscrição, o(a) candidato(a) deverá enviar e-mail para
alexretamoso@unipampa.edu.br - informando os dados pessoais e anexando os
seguintes documentos:

a) Currículo
b)

Lattes versão completa, em formato PDF;

Histórico escolar simpliﬁcado atualizado gerado no Portal do Aluno (GURI), em formato
PDF;

4. DO

PROCESSO DE SELEÇÃO

Os candidatos que não apresentarem a documentação completa descrita ou
não atenderem aos requisitos descritos no item 3 deste edital serão
desclassificados.

4.1

Para fins de seleção, será utilizado o Histórico Acadêmico Simpliﬁcado, do
Currículo Lattes, e entrevista.

4.2

4.2.1 Todas

as etapas do processo de seleção deverão ocorrer de forma remota.

5. CRONOGRAMA

Período de inscrições de candidatos

01 a 10 de
agosto/2022

Processo de Seleção

11 e 12 de
agosto/2022

Data provável de divulgação do resultado
provisório da seleção

15 de agosto/2022

Interposição de recursos

16 de agosto/2022

Data provável de divulgação do resultado
final da seleção

17 de agosto/2022

Início das atividades do estagiário não
presencial.

3 de outubro/2022

São Borja, 28 de julho de 2022.
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