
CHAMADA PÚBLICA NPH/CEAM - 2022

Chamada pública para
seleção de bolsistas para
atuação no Projeto de
Extensão Vida & Água
articulando redes e casas
de empoderamento
socioambiental nas ARIS,
financiado pelo edital
PIBEX/2022.

O Núcleo de Pesquisa para Habitação (NPH) do Centro de Estudos Avançados
Multidisciplinares torna pública a seleção de estudantes interessados(as) em participar
como bolsista nas atividades do Projeto de Extensão “Vida & Água articulando redes e
casas de empoderamento socioambiental nas ARIS”.

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 Projeto;

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;

2 DAS BOLSAS E VAGAS

2.1 Será ofertada 01 bolsa de extensão, financiada pelo Decanato de Extensão.

2.2 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 dezembro de
2022.
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2.3 A atuação dos/as bolsistas se dará de 01/04/2022 a 31/12/2022.

3 DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições estarão abertas a partir de 21 de março de 2022 até às 23h59 do dia 25

de março de 2022.

3.2 Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível acessando o

seguinte link: https://forms.office.com/r/CXDpimAR2g

3.3 Caso o(a) candidato(a) faça mais de uma inscrição será considerada como válida a

última.

3.4 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: “Vida & Água articulando redes e casas de empoderamento

socioambiental nas ARIS”. OBS: É necessário preencher o formulário sobre cadastro

único no SIGAA antes do sistema dar a opção de inscrição no projeto escolhido.

4 DA SELEÇÃO

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

1. Ter participado do projeto Vida & Água para ARIS como estudante voluntário/a ou
bolsista entre 2020 e 2022:

a) Estudante voluntário/a: 5 pontos;

b) Estudante bolsista: 10 pontos;

2. Ter cursado ou estar cursando a disciplina DEG0229 - PESQUISA CIENTÍFICA EM
GRANDES TEMAS 1  (5 pontos para cada semestre cursado);

3. Ter concluído trabalho científico com base no projeto Vida & Água:
a) Relatório descritivo (10 pontos);
b) Trabalho científico (20 pontos);
c) trabalho científico publicado (30 pontos).

4.2 Será indeferida a inscrição feita apenas no SIGAA (conforme item 3.4), sem
preenchimento do formulário do item 3.2, ou vice-versa.
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5 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.

25/03/2022 a
31/03/2022

Início de atuação dos(as) bolsistas 01/04/2022

6  DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS

6.1 O resultado será divulgado até 30 de março de 2022, na página web do Centro de

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

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 O(a) bolsista selecionado(a) deverá preencher o Termo de Compromisso de
Estudante Extensionista disponível no SEI junto com o Coordenador/a do projeto.

7.2 O(a) bolsista selecionado(a) que não preencher o Termo de Compromisso de
Estudante Extensionista até a data e horário indicados será desclassificado(a).

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

7.4 A data prevista de início das atividades para os bolsistas é 01 de abril de 2022.

7.5 Dúvidas sobre esta chamada pública podem ser dirimidas pelo e-mail ceam@unb.br.

Brasília, 21 de março de 2022
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Perci Coelho de Souza

Coordenador de Projeto
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