CHAMADA INTERNA SELEÇÃO DE BOLSISTA
O Programa de Fomento à Universidade Aberta à pessoa Idosa – UNAPI – (EDITAL Nº 7/2021) torna pública a seleção de
bolsista para atuar no Programa de Extensão LongeVIVER
1. Dados da Bolsa:
Orientadora: Profª. Drª. Elisângela Maia Pessôa
Título do Projeto: Programa LONGEVIVER
Modalidade de bolsa: 01 bolsa com carga horária de 12 (doze) horas semanais.
Valor da bolsa: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
Vigência: outubro de 2021 a março de 2021.
2. Modalidade: Iniciação à Extensão.
3. Requisito para inscrição dos/as discentes:
3.1 Estar matriculado no Curso de Graduação em Serviço Social
3.2 Conhecimento básico e disponibilidade para o uso de tecnologias e plataformas digitais.
3.3 Ter disponibilidade de tempo, a fim de cumprir a carga horária e atividades da bolsa.
3.4. Não acumular bolsas, exceto aquelas que compõem a Política de Assistência Estudantil da Resolução 84/2014 do CONSUNI.
3.5 Não possuir outra atividade remunerada, no momento da implementação da bolsa, com exceção dos auxílios do Plano de
Permanência.
3.6 Não ter pendências relativas a outras edições de editais de extensão no que se refere à entrega do relatório final de atividades.
3.7 Ter interesse sobre a temática envelhecimento e velhices
4. Inscrição
4.1 As inscrições devem ser realizadas por meio do e-mail institucional do dia 15/09/2021 a 20/09/2021, diretamente via e-mail:
elisangelapessoa@unipampa.edu.br
4.2 Na inscrição o/a candidato/a deve fornecer os seguintes dados e documentos: nome completo, matrícula, endereço completo,
fone, e-mail; matrícula, RG e CPF. É obrigatório anexar comprovante de matrícula e histórico escolar universitário.
4.3 O/a candidato deverá enviar uma Carta de Apresentação de até uma lauda, apresentando justificativa de interesse pela bolsa,
assim como pela temática de discussão do programa.
5. Processo e critérios de seleção:
5.1 Os dados e documentação devem ser enviados via e-mail no ato da inscrição para elisangelapessoa@unipampa.edu.br. Dados
incompletos ou documentos não enviados podem levar a desclassificação.
5.2. Na avaliação do Histórico Escolar: será considerado o aproveitamento acadêmico.
5.3. Enquanto critério de desempate poderá ser utilizado à média geral no curso de graduação em Serviço Social
5.4. Caso oportuno, os/as candidatos poderão ser chamados para entrevista online.
6. CRONOGRAMA
15/09/2021
15 a 20/09/2021
21/9 a 23/9/2021
27/9/2021
Até 7/10/2021
11/10/2021

Divulgação da Chamada Interna para seleção de bolsistas
Período de inscrição dos/as discentes (conforme item 3 e 4 deste edital).
Seleção de bolsistas pela coordenadora do programa
Resultado Provisório (a divulgação será realizada por e-mail indicando a classificação a partir do
número da matrícula dos/as candidatos) .
Período de interposição de recursos pelo/a candidato/a (o recurso deverá ser enviado via e-mail do
Comitê Gestor do PDA)
Divulgação de resultado final.

São Borja (RS), 15 de setembro de 2021.

Coordenadora do Programa de Extensão

