
 
 

  
  
  

 

CHAMADA PÚBLICA - Processo seletivo de bolsista para atuação em  Projeto de 

Extensão, no âmbito do Edital Programa Especial de Extensão “UnB 60 anos” do 

Decanato de Extensão (DEX) da UnB 

 
O Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM/UnB) divulga chamada pública 
para seleção de bolsistas dos cursos de graduação da Universidade de Brasília (UnB) para atuar 
em projeto no âmbito do Edital Programa Especial de Extensão “Esquenta CEAM UnB 60 
anos: preparando o webnário 2022” do Decanato de Extensão (DEX) da UnB. 

 
1. Público-alvo e condições para participação 

 
1.1 Poderão participar da seleção estudantes regularmente matriculados em cursos de 

graduação da Universidade de Brasília. 
1.2 Ter conhecimento do Edital Programa Especial de Extensão “UnB 60 anos” do Decanato 

de Extensão (DEX) da UnB. 
1.3 Não possuir vínculo familiar com o(a) coordenador(a) do Projeto; 
1.4 Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para as atividades de extensão e pesquisa 

do Projeto, incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral; 
1.5 Não receber bolsa PIBEX ou quaisquer outras remunerações em programas institucionais; 
1.6 Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos 

assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas; 
1.7 Outros critérios que o(a) coordenador(a) considerar pertinente às atividades do projeto. 
1.8 Além de atender aos critérios dos itens 1.1 a 1.7, o solicitante deve cursar um dos seguintes 

cursos: 
 
 Administração; 
 Arquivologia; 
 Biblioteconomia; 
 Ciência da Computação; 
 Ciências Sociais; 
 Comunicação Organizacional; 
 Comunicação Social – Publicidade e Propaganda; 
 Engenharia de Computação; 
 Engenharia de Redes de Comunicação; 
 História; 
 Jornalismo; 
 Letras. 

 
2. Das vagas 

 
2.1. Conforme disposto no Edital Programa Especial de Extensão "UnB nos 60 anos de 
Brasília", a chamada pública para a seleção de bolsistas será feita para 1 (uma) vaga mais 
cadastro de reserva. 
 
 
 



 
 

  
  
  

 

3. Das bolsas 
 
3.1 Será ofertada 1 (uma) bolsa de extensão, financiada pelo Decanato de Extensão. 

 
3.2 A bolsa tem o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) mensais, a ser paga no mês 

subsequente ao exercício das atividades, pelo período de seis meses. 
 
3.3 A atuação dos/as bolsistas se dará de 01/09/2021 a 31/12/2021. 

 
3.4 A vaga é destinada ao bolsista selecionado para participar do Projeto “Esquenta CEAM UnB 

60 anos: preparando o webnário 2022”.  
 

4. Inscrição 
 
4.1 As inscrições estarão abertas a partir de 16 de agosto até às 23h59 do dia 21 de agosto de 
2021. 

 
4.2 Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível 

acessando o seguinte link: https://forms.office.com/r/wLLAJgJw6X 

4.3 Caso o(a) candidato(a) faça mais de uma inscrição será considerada como válida a última. 

4.4 O candidato também deverá acessar o sistema SIGAA e no caminho Bolsas > Oportunidades 
de Bolsas, fazer a pesquisa por bolsas do tipo extensão e escolher o projeto de interesse: 
“Esquenta CEAM UnB 60 anos: preparando o webnário 2022”; OBS: É necessário preencher 
o formulário sobre cadastro único no SIGAA antes do sistema dar a opção de inscrição no 
projeto escolhido. 

 
5. Seleção 

 
5.1 A seleção dar-se-á a partir da análise do formulário de inscrição preenchido e do histórico 
escolar da graduação. Os candidatos serão selecionados com base nos seguintes critérios: 

 
1º Ingresso na Universidade por meio de ações afirmativas (peso maior para ingresso por baixa 
renda); 

2º Discente mais próximo de concluir o curso; 

3º Maior IRA. 

 
5.2 Será indeferida a inscrição feita apenas no SIGAA (conforme item 4.4), sem preenchimento 
do formulário do item 4.2, ou vice-versa. 

 
 
6. Resultado 

 
6.1 O resultado será divulgado em 23 de agosto de 2021, na página web do Centro de Estudos 

Avançados Multidisciplinares (https://ceam.unb.br/). 
 



 
 

  
  
  

 

 

7. Disposições gerais 
 
7.1 É de total responsabilidade do(a) estudante extensionista acompanhar o resultado da 
seleção nas mídias oficiais do CEAM/UnB. 

 
7.2. Dúvidas sobre esta chamada pública podem ser dirimidas pelo e-mail ceam@unb.br com 
o título “DÚVIDAS SOBRE CHAMADA PÚBLICA PESQUISA NA UNB”. 

 
7.3. O presente edital poderá ser retificado, revogado ou anulado, a qualquer tempo, no todo ou 
em parte, seja por decisão unilateral do CEAM, seja por motivo de interesse público ou de 
exigência legal, sem que isso implique direitos a indenizações ou a reclamações de qualquer 
natureza. 


