
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO

Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de duas (2)
vagas de bolsista de extensão para atuar no âmbito da Atividade de Extensão 50
anos do CECH (ProExWeb nº 23112.002906/2022-11), sob a coordenação da
professora Ana Cristina Juvenal da Cruz, Diretora do CECH, e do professor
Adelcio Camilo Machado, Vice-Diretor do CECH. As bolsas referem-se ao período
de setembro a dezembro de 2022 e equivalem ao montante de R$ 320,00 por mês.

VAGAS E ATRIBUIÇÕES
- Vaga 1: auxílio à elaboração de publicação comemorativa dos 50 anos do CECH

I. Auxílio operacional no processo editorial, envolvendo acompanhamento e
comunicação no que tange ao recebimentos dos textos e às análises dos(as)
pareceristas;
II. Apoio na revisão e diagramação dos textos;
III. Acompanhamento e envio de e-mails relacionados a esta publicação.

- Vaga 2: auxílio aos eventos comemorativos dos 50 anos do CECH
I. Auxílio operacional nos eventos (presenciais e/ou on-line) em comemoração
aos 50 anos do CECH;
II. Comunicação com os(as) convidados(as) para participar dos eventos;
III. Apoio nas atividades de divulgação e de transmissão dos eventos.

REQUISITOS
- Poderão concorrer às vagas candidatos(as) que atendam ao seguintes critérios:

I. Possuir disponibilidade de 12 horas para atuar na atividade;
II. Dispor de equipamentos de informática e internet adequados às atividades.

- Para concorrer à Vaga 1, os(as) interessado(as) deverão ser estudantes dos
cursos de Letras ou Linguística do campus São Carlos.
- Para concorrer à Vaga 2, os(as) interessado(as) deverão ser estudantes de
qualquer um dos cursos de Graduação ligados ao CECH.
- Os(as) candidatos(as) que não atenderem a estes requisitos serão
desclassificados(as) da seleção.

PROCESSO DE SELEÇÃO
- A inscrição para concorrer ao processo seletivo de bolsista será feita por meio do
preenchimento do formulário de inscrição disponível no link
https://forms.gle/xGyBzrATL9ztfRaaA. Nele, os(as) candidatos(as) deverão:

https://forms.gle/xGyBzrATL9ztfRaaA


I. Informar alguns dados pessoais e acadêmicos;
II. Redigir uma carta de intenções na qual conste os interesses dos(as)
candidatos(as) em participar da atividade, as atividades com as quais poderá
colaborar e os conhecimentos de que dispõe para realizá-las;
III. Anexar um documento que comprove a existência de matrícula ativa em
um dos cursos exigidos.

- A seleção dos(as) candidatos(as) será feita mediante a análise da carta de
intenções a partir dos seguintes critérios:

I. Compatibilidade entre os conhecimentos declarados e as demandas das
atividades (0 a 6 pontos);
II. Clareza e correção da escrita (0 a 4 pontos).

- Cada candidato(a) poderá concorrer a apenas uma das vagas disponíveis neste
edital.
- Ao menos uma das bolsas será concedida para estudantes que ingressaram na
UFSCar pelas políticas de ações afirmativas.
- O resultado da seleção será divulgado através dos e-mails indicados no próprio
formulário de inscrição, bem como no site do CECH e na página do CECH no
Facebook.

CRONOGRAMA

Lançamento do edital e início das inscrições 05/08/2022

Término das inscrições 12/08/2022

Divulgação do resultado 16/08/2022

Início das atividades 01/09/2022


