Projeto Repositório de Memória do CEAM

Projeto: Repositório de Memória do CEAM
Local: Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares - Universidade de Brasília
Duração: 9 meses
Valor da Bolsa: R$ 480,00 por mês
Carga horária semanal: 30h
semanais
Número de vagas: 1 vaga
Participar das seguintes atividades:
1) Organização de planilhas, gráficos e tabelas;
2) Elaboração de relatórios;
3) Digitalização do acervo documental - documentos, publicações e material audiovisual
Requisitos Obrigatórios:
•
•
•
•
•

Ser aluna/o de graduação na Universidade de Brasília;
Ter currículo devidamente preenchido e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
Possuir habilidades em informática para elaboração de planilhas e gráficos eletrônicos, banco de
dados, tabelas, texto, slides, cards, google drive, etc;
Habilidades de comunicação escrita e oral;
Trabalhar bem em equipe.

Seleção:
O aluno de graduação deverá enviar para o e-mail: ceam.adm@unb.br, com o título “Seleção Graduação
Projeto Repositório de Memória do CEAM”, os seguintes documentos em PDF no período entre 15h do dia 15
de março de 2022 às 15h do dia 16 de março de 2022, observado o horário oficial de Brasília/DF.
●
●
●
●

Currículo Lattes atualizado;
Declaração de aluno regular da UnB (retirada na matrícula web em menos de 15 dias);
Histórico escolar e grade horária do semestre atual.
Carta de motivação para trabalhar no projeto (máximo duas páginas);
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A documentação deverá ser enviada, por e-mail, até às 15h do dia 15 de março de 2022. Não serão
considerados e-mails recebidos após este prazo.
Do cronograma:
Envio dos documentos, por e-mail
(ceam.adm@unb.br)
Divulgação do resultado final e convocação para
envio da documentação

Até 16/03/2022, às 15h
16/03/2022 após às 18h

Resultado final:
O resultado será divulgado em ordem de classificação no site https://ceam.unb.br/
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