CHAMADA PÚBLICA – Processo seletivo de bolsista para atuação em Evento de
Extensão, no âmbito do Edital II – Programa Estratégico de Extensão “UnB 60
anos”, do Decanato de Extensão (DEX) da UnB

Chamada pública para
seleção de bolsistas para
atuação no Evento de
Extensão “O CEAM nos
60
anos
da
UnB:
relevância e compromisso
social
interdisciplinar”,
financiado pelo Edital II do
Programa Estratégico de
Extensão “UnB 60 anos”.

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 um Evento no âmbito do Edital II do Programa Estratégico de Extensão “O
CEAM nos 60 anos da UnB: relevância e compromisso social interdisciplinar” do
Decanato de Extensão (DEX) da UnB.

1. PÚBLICO-ALVO E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
1.1 Poderão participar da seleção estudantes regularmente matriculados/as em cursos de
graduação da Universidade de Brasília;
1.2 Não possuir vínculo familiar com o(a) coordenador(a) do Evento;
1.3 Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas mensais para as atividades de extensão e
pesquisa do Evento, incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral;
1.4 Não receber remuneração em quaisquer outros programas institucionais (PIBIC,
PIBID, monitoria, estágio na UnB, etc.) durante a vigência da bolsa de extensão, com
exceção da bolsa de assistência estudantil concedida pelo DAC/DDS;
1.5

Não

possuir

pendências

acadêmicas

ou

administrativas

relacionadas aos

compromissos assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas;
1.6 Possuir disponibilidade para reuniões online e contatos diários pelo Whatsapp.
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1.7 Possuir computador com acesso à internet, que permita acompanhar a gestão de
transmissão de vídeos on-line ao vivo.
1.8 Desejável possuir conhecimento de gestão e acesso às plataformas Teams, Zoom,
Streamyard e Youtube, para realização de transmissões ao vivo, criação, upload e
divulgação de vídeos gravados.
1.9. Possuir conhecimento do gerenciamento de redes sociais como Instagram, Facebook
e outras, bem como para criação de conteúdo para estas redes.

2 DAS VAGAS
2.1 Conforme disposto no “Edital II - UnB 60 anos”, a chamada pública para a seleção de
bolsistas será feita para 5 (cinco) vagas mais cadastro de reserva.

3 DAS BOLSAS E VAGAS
3.1 Serão ofertadas 5 (cinco)

bolsas de extensão, financiadas 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 abril de 2022 a novembro de
2022.
3.3 A atuação dos/as bolsistas se dará de 05/04/2022 a 30/11/2022.
3.4 As vagas são destinadas a bolsistas selecionados/as para participar do Evento: “O
CEAM nos 60 anos da UnB: relevância e compromisso social interdisciplinar”.

4 DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições estarão abertas a partir de 21 de março de 2022 até às 23h59 do dia 25
de março de 2022.
4.2 Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível acessando o
seguinte link: https://forms.office.com/r/CzBQtyTHdj
4.3 Caso o(a) candidato(a) faça mais de uma inscrição será considerada como válida a
última.
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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
EVENTO de interesse: “O CEAM nos 60 anos da UnB: relevância e compromisso social
interdisciplinar”. OBS: É necessário preencher o formulário sobre cadastro único no
SIGAA antes do sistema dar a opção de inscrição no projeto escolhido.

5 DA 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 DO RESULTADO
6.1 O resultado será divulgado em 28 de março de 2022, na página web do Centro de
Estudos Avançados Multidisciplinares (https://ceam.unb.br/).

7 COMPROMISSOS DO ESTUDANTE SELECIONADO COMO BOLSISTA NESTE
EDITAL
7.1 Compete ao estudante bolsista:
a. Estudante Bolsista: dedicar 15h mensais, para as atividades do Evento ao qual está
vinculado, incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades junto à comunidade;
b. Preencher e assinar o Termo de Compromisso do Estudante Extensionista, no prazo
determinado no cronograma deste Edital (conforme item 8),
c. Não serão aceitos termos manuscritos.
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7.1.1 Elaborar e encaminhar à DTE relatório de Atividades por meio do coordenador, via
SEI, de modo a apresentar o desenvolvimento e os resultados do trabalho ao final de sua
participação ou da vigência do Evento.
7.1.2 Manter atualizado junto à DTE seu endereço eletrônico e telefones de contato e
dados bancários.
7.2 Participar das atividades acadêmicas propostas pelo DEX, como forma de construção
e difusão do conhecimento e prática extensionista.
7.3 Participar das ações de formação ofertadas pelo Programa Estratégico “Extensão e
Comunicação em Rede: informação, formação e organização social integrando a
universidade à sociedade”, quando convocados(as).
7.4 Participar do Encontro de Estudantes Extensionistas da UnB, contemplando todas as
suas atividades, e dos Seminários de Extensão, quando houver.
7.5

Ressarcir a UnB caso eventuais pagamentos de bolsa forem recebidos

indevidamente, conforme orientações da Secretaria do DEX. O não ressarcimento impede
a participação futura em editais do DEX.
7.6 Durante a vigência da bolsa, o(a) estudante não poderá acumular outra bolsa
institucional (PIBIC, PIBID, monitoria, estágio na UnB etc.), de acordo com o Decreto Nº
7.416, de 30 de dezembro de 2010, com exceção da bolsa de assistência estudantil
concedida pelo DAC/DDS.

8 DO CRONOGRAMA

ATIVIDADES

PRAZO

Processo de inscrição/seleção de bolsistas

21/03/2022 a
25/03/2022

Encaminhamento, via SEI, do Termo de Compromisso do
Estudante.
Inscrição do(a) estudante bolsista no SIGAA e Cadastramento
do Plano de Trabalho de cada bolsista no SIGAA.

28/03/2022 a
04/04/2022

Início de atuação dos(as) bolsistas

05/04/2022

Pavilhão Multiuso I – Bloco A – Sala A1
Campus Universitário Darcy Ribeiro
Asa Norte – Brasília-CEP: 70.910-900

Fone: 61 3107.5911 / 3107.5895
ceam@unb.br / direcaoceam@unb.br
http://www.ceam.unb.br

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 É de total responsabilidade do(a) estudante extensionista acompanhar o resultado da
seleção nas mídias oficiais do CEAM/UnB.
9.2 A data prevista de início das atividades para os/as bolsistas é 05 de abril de 2022.
9.3 Dúvidas sobre esta chamada pública podem ser dirimidas pelo e-mail ceam@unb.br
com o título “Dúvidas chamada pública Edital II UnB 60 Anos”.
9.4 O presente edital poderá ser retificado, revogado ou anulado, a qualquer tempo, no
todo ou em parte, seja por decisão unilateral do CEAM/UnB, seja por motivo de interesse
público ou de exigência legal, sem que isso implique direitos a indenizações ou a
reclamações de qualquer natureza.

Brasília, 21 de março de 2022

Viviane de Melo Resende
Diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares

Perci Coelho de Souza
Coordenador de Extensão do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares
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