
ETA N Ovz022/PROJE 1O DE EXTENsÃO DIREITOE
lIISTORIAFAD/UERN 

Seleçdo de discente jrara integrar o prvjeto de extensão "Direito e llistória: C'ontribuição 
com a organizaçào politica em C'omunidades Quilambelas do RN", em observancia ao 

edital n'00-H/Z022 - P'ROENAVERN 

cONSIERANDO « Flital de N° 004/2022 PROENUERN, que trata do Programa
Instituctonal de Bolsas de Extensão PIBEX 2022 (ampla concorréncia, PcD e 
ingressantes na Uem pela categona PPI) e tem, dentre outros objetivos, selecionar 
discentes de gaduaçdo pan atuarem nas açdes de extensdo aprovadas no Editaln

2021 e contempladas com bolsas, a Coordenação do Projeto de Exlensão "Direito e 

Histona. contribuição com a organização politica em comunidades quilombolas do RN". 
vinculado a Faculdade de Direito (FAD) da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UFRN). publica o presente cdital tornando publica a abertura de inscrições para a 
seleydo de dhscente com bolsa remunerada rara o referido projeto, para atuarem nos 
semestres 2022.1 e 2022.2 
DAS INSCRIçÕES: 

Art. 1'. As inscriçðes serão realizadas no periodo de lI a 12 de abril de 2022. mediante 
entrega da icha de inserição, presencialmente, na secrelaria da Faculdade de Direito.

Art2. Podem se inscrever os alunos regularmente matnculados que cursem cntre o 

segundo e o penúltimo semestre (conforme Resolução n* 14/2017 CONSEPE) do 
curso de direito da Faculdade de Direito, e do curso de História da Faculdade de Filosofia 
c Ciencias Sociais, ambas do campus Central da UERN, que apresentem no ato da 

inscnição os seguintes documentos 

L. Ficha de inserição devidamente prenchida (modelo disponivel no edital N° 004/2022
link PROEX/UERN no 

http://www.uern.br/controledepaginas/2022/arquivos/6609anexos is_ vii_bolsas_pibex.pdf 
c assinada pelo candidalo ou procurador constituido na foma da Lei: 

1. Documento comprobatório de matricula no Curso de Direito ou de História; 
II. Documentos comprobatórios exigidos no art. 8° deste edital. 

Art.3O candidato que concorrer à vaga destinada á Pessoa com Deiciència (PcD), além 
dos requisitos exigidos no item 2.1 do edital n° 00-4/2022, deveri apresentar documento 
comprobalórno da sua aprovaçdo em "Cola para Pessoa com Deficiencia" ou por meio de 

declaração da Diretoria de Politicas e Açdes Inclusivas (DAIN) ou documento 
cquivalente emitido pela Junta Médica Multiprofissional da Uem. 

Art4. O candidato que concorer à vaga destinada aos ingressantes na Uem pela 
categonaPretos,Pardos e Indigenas (PPI), alem dos requisitos exigidos no item 2.1 do 
cdital n" 004/2022, dever� necessariamenle declarar essa condição no ato da inscrição, 

estando ciente que no caso de comiprovada falsidade desta informação, a classilicação 
será tornada sem efeito, perdendo o direito à bolsa e chamando o discente classificável 

subscquente, independentemente de alegação de boa-fë 

Art. S'. Nåo podem se inscrever os estudantes que se encontrem em situação de 
trancarnento voluntàrio u compulsório, que sejam beneliciados por outras bolsas no 



imbte da llen, excet n atendidos r programas de assIstèncta e permanència 
tlant, e lenlham vinenlo enpreguticto com n llern e que esteja em debito com a 

Seerel de Tubutaça do Riw irunde do Narte (SIET/RN), a Receita Federal eo 
Tnbunal Sup*Tun do T ubalhu - TST 

DA SELECAO

Art. , 0 rocema seletivo de que trna esse cdital terá duas ctapas consistentes em 

etrevis c nnalise da doe umuentaçãeo exigida no art 8" deste cdital, e serå realizado no 
la 14 e alvil de 2022, n Nartir dus 8h 30 min, presencnlmente, na sala do Deparlumento 
de Direto 

Aesenga na enlrevista é obrigatór e o não comparecimento na data/hora 
gendadas mplicarà na desclassificaçlo do uuno, 

ACqut'ne ta na cnttevisa obedecerh n ordem alfabèticu dos nomes dos candidatos. 

4A cntevista serà iealivadu pela coordenadora do projeto, professora Rosimeiry 
horenet de Quewor Rodrigues juntarmente com um dos professores do curso de l listória
ue ntegram o projeto.

Art. 7. A entrevista serú autada sobre o conthecimento da temática quilombola e do 
preyeto, xdendo o candidato obler nola de zero u dez pontos.

Art. 8. A segunda etupa da seleção consistira na análise de documentos comprobatorios 
observada a pantunção minima e máxima para cada itcm, que atestem participação cm 
proyetos de exiensão que trabalhem com comunidades quilombolas (1,0 por semestre
hmtado a 2,0), dhspombilidade para participar e organizar reuniðes, eventos, atividades 

Cm tedes Cas, participar de formug des internas cnas comunidades comprovado 
medhante declaraydo do Candhdato (ate 2,0). produção de artugose resumos expandidos 
subre a lematica quilombola (1,0 por produção limitada u 2,0), apresentação de trabalhos 

sobre comunidades quilombolus em eventos acndêmicos (1,0 por produção limitado a 2,0 

eparticipação como ouvinte em eventos sobre a temática ou coelatos (0,5 por evento 
imlada 2,0) 

Art. , A classilicugdo linal do aluno serd deteminada pela média aritmética da nota 
obtidla nas duas elapas, sendo utilizado eomo eritérios de desempate a maior noua na 
entrevistu, e em permanccendo a condiçdo, a maior notu no item participação cm projetos
de extensão quc tmballhem com comunidhdes quilombolas. 
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E PROPOSIÇÃO DE RECURSOos 

Art.10. 0 resultudo da seleão será divulgado no dia 14 de abril de 2022 na pagina da 
Faculdade de Direito

Art. 11. lm havendo recurso, esle deverd ser encaminhado para o e-mail do 
Departanmenito de Direita ute o dia 18 de abril de 2022. O resultado do recurso será 
divulgado no du 20 de ubril de 2022. 

Art. 12. Nos muldes do item 5 h do l:1DrTAL. N" 004/2022 PROEX/UERN, até dia 27 

de abrnl de 2022, a Coordenaçlo do Projeto encuminhard a lista completa dos candidatos 



aprovados (ampla concorrencia; PcDe ingressantes na Uerm pela categoria PPI) com as 
respectivas notas finais à PROEX. 

DISPOSIÇÔES FINAIS 

Art.13.Oitem 4.7 do EDITAL N 004/2022- PROEX/UERN determina que cada ação 
de extensio teri direito a apenas I (uma) bolsa. 

Art14.A previsão do inicio das atividades do discente (bolsista) junio à ação de extensão
¢ no mès de junho de 2022, de modo que as bolsas serão concedidas por um periodo de 

dez) meses, entre os meses de junho de 2022a abril de 2023, podendo esse prazo ser 
alterado no interesse da Pró-Rcitoria de Extensão-Proex. 
Art15. O discente selecionado deve providenciar em tempo hábil toda documentação 
elencada no EDITAL N° 004/2022-PROEX/UERN, em especial, no item 5.13 s/s 

Art.16. Os casos regulados pelo presente edital, em que houver omissão ou forem 
duvidosos serão resolvidos pela coordenação do projeto.

Mossoró, 08 de abril de 2022. 

Profa. Rosimeirptlorêncio dé Queiroz Rodrigues 
Coordenadora do Projeto de Extensäb "Direito e História: contribuição com a organizaç�o 

politica em comunidades quilombolas do RN" 


