
Chamada Interna 06/2020 de Apoio à Inovação - 
INOVAPAMPA  

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 
Conforme o Edital, serão disponibilizados recursos financeiros para bolsas de 20 
horas semanais, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), destinadas aos 
estudantes. 
  

Título da proposta: Sistema de informações para integração de laboratório virtual 
com experimentos de campo em tempo real 
Coordenador(a): André Carlos Cruz Copetti 

Unidade: Campus São Gabriel 

Número de bolsas: 01 
 
 
1. REQUISITOS PARA A BOLSA 

 

1.1 O aluno bolsista deve: 
a) estar regularmente matriculado em um curso de graduação na 
UNIPAMPA; 
 
b) ter currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 
 
c) demonstrar bom desempenho acadêmico; 
 
d) cumprir integralmente as atividades que lhe forem destinadas pelo 

orientador, na modalidade 100% remota, enquanto as atividades 
presenciais continuarem suspensas devido ao COVID-19, conforme plano 
de trabalho aprovado; 

 
e) executar o plano de trabalho com dedicação de 20 horas semanais, sob 

orientação do pesquisador; 
 
f) receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação 

desta com qualquer outra, interna ou externa à UNIPAMPA (exceto o 
Programa Bolsas de Permanência da UNIPAMPA), assim como estágio 
remunerado ou qualquer tipo de vínculo empregatício; 

 
g) participar das atividades propostas pelo Programa de 

Iniciação Tecnológica da UNIPAMPA; 
 
h) no momento da implementação da bolsa, possuir conta corrente em seu 

nome em agência bancária; 
 



i) elaborar relatório de suas atividades ao final do período de concessão de 
bolsa, conforme formulário da PROPPI.  

 
 

2. ATIVIDADES DO BOLSISTA 

 
a) Auxiliar na elaboração de um laboratório virtual online a partir de uma ferramenta 

gratuita ou de baixo custo como a plataforma Wordpress 
 
b) Realizar alterações e ajustes necessários dentro da plataforma no que tange ao 

layout, como inserção de menus, botões, ícones, banners etc.; 
 

c) Disponibilizar dados transmitidos pelos sensores dos experimentos;  
 
d) Publicar conteúdos fornecidos pela equipe executora; 

 
e) Auxiliar na formulação de estratégias para que o laboratório virtual seja eficaz e 

relevante para a população envolvida. 

 

3.  PERFIL DESEJADO PARA A BOLSA 
 

a) Ter conhecimento e estar familiarizado com a plataforma Wordpress; 
 

b) Ter conhecimento em desenvolvimento de sistemas web com HTML, CSS e PHP; 
 

c) Desejável conhecimento básico sobre MySQL e Javascript;  

   
 
4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
a) Currículo LATTES atualizado;  
b) Cópia do:  RG e CPF; 
c) Anexos I, II, III e IV. 
 
 
 
5. INSCRIÇÃO 

 
a) A inscrição é exclusivamente via internet, através do preenchimento e envio da ficha 

de inscrição (anexo 1), envio da cópia dos documentos exigidos, e demais anexos, 
através do email: andrecopetti@unipampa.edu.br; 

b) O prazo para inscrição online será do dia 11/08/2020 até 16/08/2020, 23h59min. No 
dia 17/08/2020 as inscrições serão homologadas pela comissão executora, caso 



estejam dentro dos critérios de seleção. Será divulgado cronograma para a entrevista 
de seleção e defesa plano de trabalho.  

c) A entrevista de seleção será realizada via Google Meet conforme horário agendado a 
ser informado via e-mail.  

d) O não comparecimento no horário de entrevista informado via e-mail será 
considerado desinteresse na vaga e desistência do processo seletivo (salvo 
problemas técnicos da internet, o qual o candidato terá um prazo de 12 horas para 
entrar em contato para justificar e remarcar).  

 
 
 CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA LOCAL 
Publicação da Chamada 11/08/2020 Página da Unipampa e nas 

redes sociais. 
Inscrição dos (as) 
Candidatos (as) 

11/08/2020 à 16/08/2020 POR EMAIL: 
andrecopetti@unipampa.edu.br 

Avaliação documental, 
plano de trabalho e 
Currículo Lattes 

17 e 18/08/2020 Coordenação do projeto 

Divulgação dos horários 
das entrevistas remotas 

19/08/2020 Página da Unipampa e nas 
redes sociais. 

Entrevista remota 24/08/2020 Coordenação do projeto 
Resultado Final 26/08/2020 Página da Unipampa e nas 

redes sociais. 
Recursos 27/08/2020 Coordenação do projeto 
Início das atividades 01/09/2020 Coordenação do projeto 
 

 



 
Ficha de inscrição 

 ANEXO I (Chamada Interna 06/2020 de Apoio à Inovação - INOVAPAMPA)  
SELEÇÃO PARA BOLSISTAS 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO BOLSISTA 
(preencha no computador, imprima e assine as declarações) 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 
RG: CPF: 
curso: 
Semestre: 

São Gabriel, ___/___/____ 

 
 

________________________________ 
Assinatura



ANEXO II (Chamada Interna 06/2020 de Apoio à Inovação - INOVAPAMPA)  
PLANO DE TRABALHO (máximo 2 páginas) 

SELEÇÃO PARA BOLSISTAS 
 

Nome do Candidato:



ANEXO III (Chamada N° 01/2020)  
NÚCLEO DE ESTUDOS EM AGROECOLOGIA (NEA) 

SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DO NEA 
 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 

Declaro para os devidos fins, junto à Chamada Interna 06/2020 de Apoio à Inovação - 
INOVAPAMPA, que eu, _____________________________________, portador do RG: 
_________________________ e CPF: ________________________, não possuo 
nenhum vínculo empregatício e não sou beneficiário (a) de bolsa de pesquisa, extensão 
ou de trabalho de outros Programas do CNPq ou de instituições, inclusive da Unipampa.  
 

São Gabriel, ____/____/________. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome candidato (a) e Assinatura 

 



ANEXO IV (Chamada Interna 06/2020 de Apoio à Inovação - INOVAPAMPA) 
 Disponibilidade de horários – marque com “x” todos os seus horários disponíveis, no 
mínimo 20 horas semanais (a disponibilidade poderá ser considerada para a seleção) 

 
 
 
 

 SEG TER QUA QUI SEX 
8h00 - 9h00      
9h00 - 10h00      
10h00 - 11h00      
11h00 - 12h00      
13h00 - 14h00      
14h00 - 15h00      
15h00 - 16h00      
16h00 - 17h00      
17h00 - 18h00      
18h00 - 19h00      
19h00 - 20h00      
20h00 - 21h00      
21h00 - 22h00      
 

 

___________________________________ 

                                               nome completo do candidato 

 

 

 

 

 


