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EDITAL – CONTENDO ERRATA 10/07/2017 
 

1. DO OBJETIVO 

 

O presente edital objetiva a seleção de 1 (um) bolsista e 5 (cinco) voluntários  para  

o projeto de extensão “Inclusão Digital: Informática Básica para Jovens e 

Adultos da Rede Municipal de Ensino de Bragança (PA)”, do Programa 

NAVEGA SABERES/INFOCENTROS. 

Os bolsistas selecionados atuarão como monitores dos módulos do curso de 

informática básica, que será ministrado para Jovens e Adultos da Rede Municipal de 

Ensino de Bragança (PA). 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Bolsista 

2.1. Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de Pedagogia ou Matemática do 

Campus Universitário de Bragança, cursando do 3º ao 7º semestre; 

2.2. Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cuja família possua renda per 

capita não superior a um salário-mínimo e meio, conforme o disposto no art. 5º do 

Decreto nº. 7.234/2010; 

2.3. Estar cadastrado no SIGAEst da PROEX (http://proex.ufpa.br/sigaest/inicial.php); 

2.4. Ter disponibilidade de horário predominantemente pela manhã ou tarde e 

eventualmente no horário da noite para desenvolver as atividades do projeto de 

extensão com carga horária de 20 horas semanais; 

2.5. Não ser bolsista em projetos de pesquisa, extensão, monitoria e auxílio permanência 

UFPA, podendo acumular a bolsa de extensão somente com a Bolsa Moradia e 

Auxilio Permanência do MEC, PROMISSAES, Indígena e Quilombolas; 

2.6. Não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza, salvo o disposto no item 2.5. 

deste Edital; 

2.7. Possuir CRG igual ou superior a 5,0; 
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2.8. Domínio do pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) para atuar como 

ministrante dos módulos do curso de informática. 

 

 

Voluntário 

 

2.9. Ser aluno regularmente matriculado em qualquer curso de graduação ofertado no 

Campus Universitário de Bragança, cursando do 1º ao 7º semestre; 

2.10. Ter disponibilidade de horário para ministrar módulos do curso de informática que 

acontecerão no horário da noite (sexta-feira) e sábado (manhã); 

2.11. Estar cadastrado no SIGAEst da PROEX (http://proex.ufpa.br/sigaest/inicial.php); 

2.12. Domínio do pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) para atuar como 

ministrante dos módulos do curso de informática. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão realizadas até às 23:59 do dia 13/07/2017, podendo o candidato se 

inscrever apenas 1 (uma) vez e selecionar somente 1 (uma) modalidade de inscrição 

(bolsista ou voluntário). Em caso de duplicidade, será considerada a 1ª inscrição 

realizada. 

Os candidatos que pretendem se inscrever para o projeto de extensão deverão adotar as 

seguintes etapas: 

1º) Preencher o formulário eletrônico disponível no site http://faced.ufpa.br/; 

2º) Encaminhar  para o e-mail faced.ufpa@gmail.com a documentação abaixo 

relacionada: 

 

3.1. Atestado de Matrícula ou atestado de vínculo, devidamente atualizado e emitido 

no SIGAA: 

3.2. Histórico Acadêmico atualizado, emitido do SIGAA; 

3.3. Currículo Lattes ou Vitae (opcional); 

 

Os candidatos que não forem selecionados como Bolsista poderão atuar na condição de 

Voluntário, caso manifeste interesse no momento da entrevista. 
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4. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

A seleção consistirá de uma única etapa: entrevista, conforme cronograma abaixo. 

O resultado da seleção considerará a nota atribuída na entrevista, que levará em 

consideração critérios de disponibilidade de horário, análise do currículo e outros critérios 

definidos pela Comissão. 

 

5. DO CRONOGRAMA 

 

N. ATIVIDADES DATA HORÁRIO LOCAL 

1 
Lançamento do 

Edital 
04/07/2017 ----- http://faced.ufpa.br/ 

2 
Inscrições dos 

candidatos 
Até 13/07/2017 ----- http://faced.ufpa.br/ 

3 Entrevista 14/07/2017 14 hs às 18 hs 
Sala 27, 3º andar, Prédio 

Administrativo 

4 Resultado  14/07/2017 Até 20 hs http://faced.ufpa.br/ 
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