
Edital 002/2013 – PROEX / UERN

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - PROEX, 
no uso de suas  atribuições  legais  e  estatutárias  e  considerando a  necessidade  da  realização de 
Oficinas e de uma comissão julgadora  para a avaliação de fotografias para o projeto Maratona 
Fotográfica: Caminho das Águas, de Luís Gomes a Areia Branca  – “A SAGA DE UM RIO” 
aprovado no Programa BNB Cultural, torna pública a seleção de Profissionais de Fotografia em 
ações aprovadas no referido Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.  O projeto Maratona Fotográfica: Caminho das Águas, de Luís Gomes a Areia Branca – “A 
SAGA DE UM RIO”  é um projeto de extensão que tem como objetivo de valorizar a arte da 
fotografia, onde os participantes irão retratar a luta do Rio Apodi-Mossoró pela sua sobrevivência, 
buscando destacar os vários aspectos inerentes ao percurso das águas desse rio tão importante para a 
Região  Oeste  Potiguar,  tais  como:  beleza,  degradação,  atividades  econômicas,  culturais,  entre 
outras.  Esta  maratona  tem  também  por  objetivo  produzir  um  arquivo  fotográfico  que  será 
disponibilizado  como material  de  pesquisa  para  toda  comunidade,  bem como,  serão  realizadas 
exposições fotográficas nas cidades polo visando conscientizar a população das reais condições do 
rio. 
1.2. Os candidatos selecionados por este Edital deverão ter disponibilidade de 20 horas semanais 

durante  um mês  para  desenvolver  atividades  de  Extensão  de  acordo  com os  objetivos  do 
projeto .

1.3.  Os  horários  e  os  locais  para  o  desenvolvimento  das  atividades  do  projeto  Maratona 
Fotográfica: Caminho das Águas, de Luís Gomes a Areia Branca  – “A SAGA DE UM RIO” 
serão determinados pela coordenação, podendo esta também ser realizada em finais de semana.
1.4. Serão distribuídas cinco de vagas, sendo cada uma a remuneração no valor R$ 1.000,00 (mil 
reais) sem os impostos e o período de vigência de um mês.

2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições deverão ser feitas na Diretoria de Educação, Cultura e Artes da Pró-Reitoria de 
Extensão  (DECA/PROEX), Rua Tibério Burlamarque, 457 – Paredões – Mossoró/RN, mediante 
preenchimento de ficha de inscrição fornecida no local.
2.2. O período de inscrição será de 19 a 28 de fevereiro de 2013 nos horários de 7h30 às 11h e de 
13h30 às 17h no local supra citado, devendo esta ser feita pelo próprio candidato ou procurador.
2.3. Caso sejam selecionados, os candidatos a Fotógrafo realizará oficinas e farão o julgamento de 
fotografias dos inscritos no projeto Maratona Fotográfica: Caminho das Águas, de Luís Gomes a  
Areia Branca  – “A SAGA DE UM RIO” de cinco cidades pólo: Luiz Gomes, Pau dos Ferros, 
Apodí, Mossoró e Areia Branca.
2.4.  Será exigida como documentação no ato da inscrição o currículo atualizado e documentos 
comprobatórios;
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3 – DA SELEÇÃO

3.1. O processo de seleção será desenvolvido e realizado pela DECA/PROEX, sendo divulgadas no 
site deste projeto (http://proex.uern.br/maratonafotografica/default.asp?item=maratona-calendario ) 
no Portal UERN.
3.2. Os critérios de seleção será análise curricular (4,0 pontos) e entrevista (6,0 pontos). 
3.3. Os horários da entrevista de cada candidato serão divulgados no dia 04 de Março de 2013.
3.3. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a nota atribuída pela 
equipe de seleção.
3.4. - O resultado será divulgado até o dia 07 de março de 2013;
3.5. Os candidatos selecionados deverão enviar até o dia 11 de março de 2013, exclusivamente em 
formato digital  para o e-mail  dia.proex@uern.br,  aos  cuidados de Tatiane Filgueira,  cópias  dos 
seguintes documentos:

3.5.1. Documentos (folha única em arquivo no formato pdf) dispostos conforme o 
anexo III deste Edital:
3.5.1.1. RG ou outro documento de identificação oficial com foto;
3.5.1.2. CPF;
3.5.1.3. Cartão de conta-corrente (qualquer banco);
3.5.1.4. PIS/PASEP/NIT (obrigatório apenas para os profissionais);
3.5.1.5. Comprovante de residência
3.5.1.6. Comprovante de titulação;

3.5.2. Certidão negativa de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da 
União;

3.5.3. Certidão negativa de débitos junto à Secretaria Estadual de Tributação e à 
Procuradoria Geral do Estado do RN;

4 – CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA LOCAL
Lançamento do Edital 08/01/2013 DECA/PROEX e site da UERN 
Inscrições 19 a 28/02/2013 DECA/PROEX
Divulgação dos locais e 
horários da seleção

04/03/2013 Coordenação das ações, PROEX e site da 
UERN

Seleção 05/03/2013 DECA/PROEX
Resultado Final 07/03/2013 DECA/PROEX e site da UERN
Envio dos documentos 
dos candidatos 
selecionados

Até 11/03/2013 Exclusivamente online através do e-mail 
dia.proex@uern.br

5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1.  A inscrição  do  candidato  implicará  no  conhecimento  e  aceitação  das  normas  e  condições 
estabelecidas neste Comunicado, não sendo aceita alegação de desconhecimento.
5.2.  Caso tenha interesse,  o  candidato não contemplado nas vagas remuneradas pode atuar  nas 
atividades deste projeto como voluntário, a critério de cada coordenação.
5.3. É direito desta coordenação das ações destituir o candidato selecionado, caso o mesmo não 
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entregue a documentação necessária no prazo estabelecido, não tenha sido capaz de executar as 
funções  a  ele  atribuídas  ou  por  motivos  de  insubordinação;  e  convocar  o  próximo  candidato 
respeitando a ordem de classificação.
5.4.  Caso não haja  candidatos  selecionados para uma determinada vaga,  o  coordenador poderá 
convocar  candidatos  inscritos  para  outras  vagas  da  própria  ação,  respeitando  a  ordem  de 
classificação.
5.5.  Caso não haja candidatos a serem convocados, as coordenações das ações poderão realizar 
novas seleções para o preenchimento das vagas, devendo obedecer aos critérios de seleção definidos 
neste Edital e observando o prazo mínimo para inscrição.
5.6. A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficarão à disposição dos 
respectivos  interessados  para  retirada,  na  DECA/PROEX  durante  trinta  (30)  dias,  a  contar  da 
divulgação do resultado final da seleção. 
5.7.  Os  candidatos  poderão  obter  mais  informações  sobre  esta  seleção  na  DECA/PROEX,  no 
telefone 3315-2126 ou através do e-mail: deca.proex@uern.br.
5.8. Os  casos  omissos  no  presente  Edital  serão  resolvidos  pela  Pró-Reitoria  de  Extensão  da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Mossoró/RN, 08 de janeiro de 2013.

Prof. Dr. Francisco Vanderlei de Lima
Pró-Reitor de Extensão
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Anexo I – Distribuição de vagas por ação

Projeto Contribuições para o saneamento ambiental do município de Grossos, RN: diagnóstico, mapeamento e capacitação*

Vagas Requisitos Atribuições Remuneração 
mensal Período Local de Inscrição

06(seis) estagiários 
na área de Gestão 

Ambiental

Estar  regularmente  matriculado  em 
curso  de  Gestão  Ambiental  da 
UERN,  cursando  no  mínimo  o  3º 
período e  com previsão  de  término 
para o semestre 2013.2 ou posterior;

Elaborar  relatórios  técnicos;  executar  mapeamentos 
temáticos utilizando softwares de geoprocessamento; ir ao
município  de  Grossos  para  aplicar  questionários;  fazer 
investigações de campo; participar da realização de oficinas; 
participar  de  reuniões  com  a  comunidade;  ajudar  na 
divulgação  do  projeto;  outras  atribuições  relacionadas  ao 
projeto designadas pela coordenação.

R$ 360,00 10 meses

Departamento de Gestão 
Ambiental – FACEM – 

Campus Central

01(um) estagiário na 
área de Turismo

Estar  regularmente  matriculado  em 
curso  de  Turismo  da  UERN, 
cursando no mínimo o 3º período e 
com  previsão  de  término  para  o 
semestre 2013.2 ou posterior;

Elaborar  relatórios  técnicos;  fazer  levantamento  das 
potencialidades turísticas por intermédio de levantamento de 
campo; participar de reuniões e oficinas com atores sociais 
locais;  ir  ao  município  de  Grossos  para  aplicar 
questionários;  ajudar  na  divulgação  do  projeto;  outras 
atribuições  relacionadas  ao  projeto  designadas pela 
coordenação.

R$ 360,00 10 meses

* Os selecionados para as vagas deste projeto devem ter disponibilidade para realizar viagens ao município de Grossos e adjacências.
Programa Uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem como ferramentas de qualificação da educação e de inclusão digital: uma investigação no contexto do ensino 

médio

Vagas Requisitos Atribuições Remuneração mensal Período Local de Inscrição

10(dez) estagiários 
na área de 

Computação - 
Mossoró

Estar  regularmente  matriculado  no 
curso de Ciência da Computação do 
Campus Central da UERN, cursando 
no  mínimo  o  3º  período  e  com 
previsão de término para o semestre 
2013.2 ou posterior;

Estudo e levantamento dos requisitos necessários a 
implementação  do  sistema;  Implementação  do 
sistema  tecnológico;  Manutenção  do  sistema; 
Estudo  do  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem; 
Visita  as  escola;  Relatório  de  diagnóstico;  Ações 
corretivas nos laboratórios e elaboração do material 
de  treinamento;  Elaboração  do  material  de 
treinamento;  Treinamento  para  professores  e 
alunos;  Realização  de  oficinas;  elaboração  dos 
projetos; Elaboração e diagramação do livro; outras 
atribuições  relacionadas  ao  programa  designadas 

R$ 360,00 10 meses Departamento de 
Informática – 

FANAT – Campus 
Central
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pela coordenação.

04(quatro) 
estagiários na área 
de Computação - 

Natal

Estar  regularmente  matriculado  no 
curso de Ciência da Computação do 
Campus  de  Natal  da  UERN, 
cursando no mínimo o 3º período e 
com  previsão  de  término  para  o 
semestre 2013.2 ou posterior;

Estudo  do  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem; 
Visita  as  escola;  Relatório  de  diagnóstico;  Ações 
corretivas nos laboratórios e elaboração do material 
de  treinamento;  Elaboração  do  material  de 
treinamento;  Treinamento  para  professores  e 
alunos;  Realização  de  oficinas;  elaboração  dos 
projetos; Elaboração e diagramação do livro; outras 
atribuições  relacionadas  ao  programa  designadas 
pela coordenação.

R$ 360,00 10 meses
Departamento de 

Computação – 
Campus de Natal

Programa Palco Sonoro da Ciência

Vagas Requisitos Atribuições Remuneração mensal Período Local de Inscrição

03(três) 
estagiários na 

área de 
Ciências 

Biológicas

Estar regularmente matriculado em curso 
de  Ciências  Biológicas  da  UERN, 
cursando no mínimo o 3º período e com 
previsão  de  término  para  o  semestre 
2013.2 ou posterior.

Participar  de  atividades  de  planejamento  e  de 
capacitação  para  a  equipe  do  projeto;  Visitar 
escolas  públicas  de  ensino  médio;  desenvolver 
ações dentro das disciplinas envolvidas; auxiliar na 
elaboração  de  material  didático;  colaborar  e 
orientar  didaticamente  para  as  apresentações 
artísticas (teatro e dança) nas escolas e gravações 
de  rádio;  Participar  e  organizar  oficinas  de 
formação  dos  demais  extensionistas;  outras 
atribuições  relacionadas  ao  programa  designadas 
pela coordenação.

R$ 360,00 10 meses

Diretoria de 
Institucionalização de 

Ações de Extensão – DIA / 
Pró-Reitoria de Extensão – 
PROEX – Campus Central

03(três) 
estagiários na 

área de 
Comunicação 

Social

Estar regularmente matriculado em curso 
de  Comunicação  Social  da  UERN, 
cursando no mínimo o 3º período e com 
previsão  de  término  para  o  semestre 
2013.2 ou posterior.

R$ 360,00 10 meses

04(quatro) 
estagiários na 

área de 
Enfermagem

Estar regularmente matriculado em curso 
de  Enfermagem do Campus  Central  da 
UERN, cursando no mínimo o 3º período 
e  com  previsão  de  término  para  o 
semestre 2013.2 ou posterior.

R$ 360,00 10 meses

04(quatro) 
estagiários na 

área de 
Química

Estar regularmente matriculado no curso 
de  Química  da  UERN,  cursando  no 
mínimo o 3º período e com previsão de 
término  para  o  semestre  2013.2  ou 
posterior.

R$ 360,00 10 meses
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04(quatro) 
estagiários na 

área de 
Teatro

Estar  regularmente  matriculado  em 
qualquer curso de graduação da UERN, 
cursando no mínimo o 3º período e com 
previsão  de  término  para  o  semestre 
2013.2 ou posterior.

Atividades  para  a  elaboração  de  textos  artístico-
culturais,  dramatização  e  apresentação  de 
encenações teatrais, recitais e uma série de peças 
radiofônicas  referentes  à  Ciência,  Saúde  e 
Educação dentro das atividades do projeto; outras 
atribuições  relacionadas  ao  programa  designadas 
pela coordenação.

R$ 360,00 10 meses

Programa Políticas públicas, saúde e cidadania: valorização dos trabalhadores da pesca artesanal e aquicultura familiar **

Vagas Requisitos Atribuições Remuneração 
mensal Período Local de Inscrição

14(quatorze) 
estagiários na área de 

Enfermagem

Estar  regularmente  matriculado  em 
curso  de  Enfermagem  do  Campus 
Central da UERN, cursando no mínimo 
o 3º período e com previsão de término 
para o semestre 2013.2 ou posterior.

Participar  de  atividades  de  planejamento  e  de 
capacitação para a equipe do projeto; planejar e ministrar 
capacitação  para  pescadores  e  aquicultores;  planejar  e 
ministrar  palestras  de  forma  interdisciplinar  para  os 
trabalhadores  da  pesca,  conforme  objetivos  e 
especificidades  do  curso  de  graduação  ao  qual  se 
vincula; planejar e ministrar oficina de formação política 
e cidadã; planejar e participar na execução da oficina de 
atividade  recreativa  e  cultural;  planejar  e  ministrar 
cursos  considerando  a  emancipação  dos  sujeitos  em 
relação  a  saúde  e  cidadania;  participar  da  oficina  de 
educação  ambiental;  participar  na  organização  e 
produção  da  cartilha  informativa;  participar  do 
planejamento,  divulgação  e  produção  de  material 
didático;  acompanhamento  e  avaliação  do  projeto; 
elaborar relatório ao termino de cada atividade; produzir 
artigos  científicos  oriundos  da  experiência  do  projeto; 
outras atribuições  relacionadas ao programa designadas 
pela coordenação.

R$ 360,00 10 meses

Departamento de 
Enfermagem – FAEN 

03 (três) estagiários 
na área de Medicina

Estar  regularmente  matriculado  no 
curso de Medicina da UERN, cursando 
no mínimo o 3º período e com previsão 
de término para o semestre 2013.2 ou 
posterior.

R$ 360,00 10 meses

03 (três) estagiários 
na área de Serviço 

Social

Estar  regularmente  matriculado  no 
curso  de  Serviço  Social  da  UERN, 
cursando  no  mínimo  o  3º  período  e 
com  previsão  de  término  para  o 
semestre 2013.2 ou posterior.

R$ 360,00 10 meses

** Os selecionados para as vagas deste projeto devem ter disponibilidade para realizar viagens ao município de Tibau e adjacências.
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Programa Educação, Diversidade e Direitos Humanos: problematizações e enfrentamentos à violência na escola 

Vagas Requisitos Atribuições Remuneração 
mensal Período Local de Inscrição

24 (vinte e quatro) 
estagiários na área de 

História

Estar  regularmente  matriculado  no 
curso de História do Campus de Assu 
da UERN, cursando no mínimo o 3º 
período  e  com  previsão  de  término 
para o semestre 2013.2 ou posterior.

Participar  de  formação  na  área  de  Direitos  Humanos 
ofertada  pelas  coordenadoras  do  Programa,  efetuar 
leituras  sugeridas  por  ocasião  desta.  Participar  de 
atividades  de  planejamento  e   execução  de  oficinas 
didáticas para jovens em situação de violência. Participar 
de  atividades  de  planejamento  e   execução  de  oficinas 
didáticas para docentes da Rede Básica de Ensino na área 
de  Direitos  Humanos  e  Enfrentamento  à  Homofobia  e 
Violência  Juvenil.  .  Participar  de  atividades  de 
planejamento  e  execução  de  Eventos  promovidos  pelo 
Programa onde quer que estes aconteçam.  Desenvolver 
atividades  de  pesquisa,  quando  necessário  e/ou  estas 
forem solicitadas pelas coordenadoras quanto às temáticas 
de  Direitos  Humanos  e  Enfrentamento  à  Homofobia  e 
Violência  Juvenil.  .  Cooperar  no  trabalho  de 
planejamento,  pesquisa  e  escrita  do  material  educativo 
previsto no Programa;  outras atribuições relacionadas ao 
programa designadas pela coordenação.

R$ 360,00 10 meses

Departamento de 
História – Campus de 

Assu

01 (um) profissional 
extensionista

Ser  formado  em  Design  e  Artes 
Visuais  (ou  estar  cursando  pelo 
menos o 7º período do curso de Artes 
Visuais  no  qual  possua  o  Índice  de 
Rendimento  Acadêmico  igual  ou 
superior  a  8.0  (oito)  )  e  possuir 
especialização  em  Arteterapia  em 
Saúde Mental.
Possuir  experiência  comprovada  em 
atividades em oficinas de arteterapia. 
Possuir  experiência  comprovada  de, 
no mínimo 02(dois) anos de docência 
em artes no ensino fundamental.

Responsável pelo desenvolvimento das artes gráficas para 
os materiais que serão utilizados e desenvolvidos durante 
o  período  de  execução  do  Programa.  Desenvolver  o 
conceito artístico quanto à arte gráfica para a confecção 
do material  didático previsto no Programa e executar  a 
diagramação  do  mesmo.  Auxiliar  diretamente  as 
atividades  de  arteterapia  que  serão  desenvolvidas  com 
crianças e adolescentes atendidos pelo Programa;  outras 
atribuições  relacionadas  ao  programa  designadas  pela 
coordenação.

R$ 1.000,00*** 10 meses
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*** Valor bruto, não inclusos descontos com INSS (11%)  e ISS (5%)

Programa Educação, Música e Tecnologia: diálogo multidisciplinar na formação continuada 

Vagas Requisitos Atribuições Remuneração 
mensal Período Local de Inscrição

15 (quinze) 
estagiários na 

área de 
Música

Estar  regularmente  matriculado  no 
curso de Licenciatura em Música da 
UERN,  cursando  no  mínimo  o  3º 
período  e  com  previsão  de  término 
para o semestre 2013.2 ou posterior.

Planejar e organizar eventos científicos junto a aos professores. 
Sistematizar e registrar dados coletados durante a aplicação das 
oficinas.  Participar,  monitorar  e  auxiliar  na  realização  das 
oficinas.   Elaborar  relatórios   e  síntese  de  dados.  Outras 
atribuições  relacionadas  ao  programa  designadas  pela 
coordenação.

R$ 360,00 10 meses
Departamento de Artes 

– FALA – Campus 
Central

Projeto Memória, cultura e identidade: a educação para as relações étnico-raciais nas escolas quilombolas do Rio Grande do Norte  ****

Vagas Requisitos Atribuições Remuneração 
mensal Período Local de Inscrição

04 (quatro) 
estagiários na área de 

Ciências Sociais

Estar  regularmente  matriculado  no 
curso de Ciências Sociais da UERN, 
cursando no  mínimo o  2º  período e 
com  previsão  de  término  para  o 
semestre 2013.2 ou posterior.

Participar dos Seminários Internos do GRUESC e do NEAB e 
dos encontros quinzenais de discussão e avaliação das ações e 
estratégias;  Integrar  equipe  de  trabalho  para  a  realização  de 
pesquisa de campo (observação e aplicação de questionário) nas 
comunidades  quilombolas  do  Jatobá  e  dos  Pêga  com  os 
seguintes objetivos: mapear a situação educacional das referidas 
comunidades;  e  traçar  o  perfil  dos  docentes  que  atuam  em 
escolas  quilombolas  ou  naquelas  onde  existem  quilombolas; 
Tabular e analisar os dados coletados na pesquisa; Colaborar na 
elaboração de material didático e no curso de formação; Atuar 
como  monitor  no  V  Colóquio  sobre  Questões  Étnicas  no 
Nordeste  Brasileiro;  Elaborar  relatórios  ao  término  de  cada 
atividade;  Produzir  artigo  científico  sobre  a  temática;  Outras 

R$ 360,00 10 meses Departamento de 
Ciências Sociais – 
FAFIC – Campus 

Central
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atribuições  relacionadas  ao  programa  designadas  pela 
coordenação.

02 (dois) estagiários 
na área de História

Estar  regularmente  matriculado  no 
curso de História da UERN, cursando 
no  mínimo  o  2º  período  e  com 
previsão de término para o semestre 
2013.2 ou posterior.

Participar dos Seminários Internos do GRUESC e do NEAB e 
dos encontros quinzenais de discussão e avaliação das ações e 
estratégias;  Integrar  equipe  de  trabalho  para  a  realização  de 
pesquisa de campo nas  comunidades quilombolas  do Jatobá e 
dos  Pêga  com  os  seguintes  objetivos:  mapear  a  situação 
educacional  das  referidas  comunidades;  e  traçar  o  perfil  dos 
docentes que atuam em escolas quilombolas ou naquelas onde 
existem quilombolas;  Tabular e analisar os dados coletados na 
pesquisa;  Colaborar  na  elaboração  de  material  didático  e  no 
curso de formação;Atuar como monitor  no V Colóquio sobre 
Questões Étnicas no Nordeste Brasileiro; Elaborar relatórios ao 
término  de  cada  atividade;  Produzir  artigo  científico  sobre  a 
temática;  Outras  atribuições  relacionadas  ao  programa 
designadas pela coordenação.

R$ 360,00 10 meses

**** Os selecionados para as vagas deste projeto devem ter disponibilidade para realizar viagens aos municípios de Patu e Portalegre.

9



Anexo II – Critérios de seleção e pontuação por ação

Projeto Contribuições para o saneamento ambiental do município de Grossos, RN: diagnóstico, mapeamento e capacitação.

Vaga Critério Peso Pontuação Critérios de desempate

Todos os estagiários

Prova escrita  – Temas:  urbanização e meio ambiente;  gerenciamento de resíduos sólidos;  saneamento; 
educação ambiental; ecossistemas costeiros; geoprocessamento. 1 0,0 a 10,0

1) Nota da prova escrita
2) Nota da entrevista
3) Índice de Rendimento 
Acadêmico (I.R.A.)
4) Maior Idade
5) Sorteio

Entrevista (aptidão com as temáticas que envolvem o projeto e currículo) 1 0,0 a 10,0

Programa Uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem como ferramentas de qualificação da educação e de inclusão digital: uma investigação no contexto do ensino 
médio

Vaga Critério Peso Pontuação Critérios de desempate

Todos os estagiários

Entrevista 8 0,0 a 10,0
1 ) Entrevista
2 ) Índice de Rendimento 
Acadêmico (I.R.A.)
3 ) Tempo no curso
4) Maior Idade
5) Sorteio

Histórico Escolar de Graduação 2 0,0 a 10,0

Programa Palco Sonoro da Ciência

Vaga Critério Peso Pontuação Critérios de desempate

Estagiários na área de Experiência em ações culturais 1 0,0 a 10,0 1) IRA

10



Comunicação Social 2) Maior idade
3) Sorteio

Experiência em radialismo 2 0,0 a 10,0

Índice de Rendimento Acadêmico 1 0,0 a 10,0

Experiência em ações de extensão 3 0,0 a 10,0

Entrevista 3 0,0 a 10,0

Estagiários das demais 
áreas

Entrevista 1 0,0 a 10,0 1) Entrevista
2) Currículo
3) IRA
4) Maior idade
5) Sorteio

Análise de Currículo 1 0,0 a 10,0

Índice de Rendimento Acadêmico 1 0,0 a 10,0

Políticas públicas, saúde e cidadania: valorização dos trabalhadores da pesca artesanal e aquicultura familiar

Vaga Critério Peso Pontuação Critérios de desempate

Todos os estagiários

Prova  escrita  –  Temas:  Políticas  públicas,  saúde  e  cidadania:  valorização  dos  trabalhadores  da  pesca 
artesanal e aquicultura familiar.
Textos base:
Barbosa, Sônia Regina da Cal Seixas. Identidade social e dores da alma entre pescadores artesanais em 
Itaipu, RJ. Ambient. soc., Jun 2004, vol.7, no.1, p.107-131. ISSN 1414-753X
Bezerra, Sarita Maria de Fátima Martins de Carvalho et al. Efeitos da radiação solar crônica prolongada 
sobre o sistema imunológico de pescadores profissionais em Recife (PE), Brasil . An. Bras. Dermatol., 
Abr 2011, vol.86, no.2, p.222-233. ISSN 0365-0596
Rosa,  Márcia  Ferreira  Mendes  and  Mattos,  Ubirajara  Aluizio  de  Oliveira  A saúde  e  os  riscos  dos 
pescadores e catadores de caranguejo da Baía de Guanabara. Ciênc. saúde coletiva, Jun 2010, vol.15, 
suppl.1, p.1543-1552. ISSN 1413-8123
Santorum, Juliana Acosta and Cestari, Maria Elisabeth A educação popular na práxis da formação para 
o SUS. Trab. educ. saúde (Online), Out 2011, vol.9, no. 2, p.223-240. ISSN 1981-7746

1 0,0 a 10,0
1) Nota da prova escrita
2) Currículo
3) Entrevista
4) Índice de Rendimento 
Acadêmico (I.R.A.)
5) Maior Idade
6) Sorteio

Análise de Currículo 1 0,0 a 10,0

Entrevista - Conhecimento sobre o tema, desenvoltura, habilidades, afinidade com os objetivos do projeto,  
disponibilidade. 1 0,0 a 10,0

Programa Educação, Diversidade e Direitos Humanos: problematizações e enfrentamentos à violência na escola

Vaga Critério Peso Pontuação Critérios de desempate

11



Todos os estagiários

Prova Escrita com temática que versa sobre Direitos Humanos e Enfrentamento à homofobia e à violência 
juvenil. Dialogando com a bibliografia sugerida abaixo e que estará acessível para ser fotocopiada na 
copiadora do Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão – Assú.
Bibliografia sugerida:
BICALHO DE SOUZA, Nair Heloísa. Unidades de pesquisa das universidades brasileiras sobre violência, 
direitos humanos e paz: uma abordagem preliminar. In MARTINS, José Renato Vieira; BICALHO DE 
SOUZA, Heloísa, MARTON-LEFÈVRE Júlia. Educação para a Paz e Direitos Humanos.Brasília: 
Presidência da República, Secretaria Geral, 2008. P 87 - 111.
CARVALHO.  Maria Eulina Pessoa, ANDRADE. Fernando Cézar B. e MENEZES. Cristiano Souza de. 
(Orgs). Equidade de gênero e diversidade sexual na escola: por uma prática pedagógica inclusiva. João 
Pessoa: Editora da UFPB, 2009. 46p.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos: desafios da ordem internacional contemporânea. In MARTINS, 
José Renato Vieira; BICALHO DE SOUZA, Heloísa, MARTON-LEFÈVRE Júlia. Educação para a Paz e 
Direitos Humanos. Brasília: Presidência da República, Secretaria Geral, 2008. p. 210 - 246. 

1 0,0 a 10,0 ) Nota da prova escrita
2) Currículo
3) Entrevista
4) Índice de Rendimento 
Acadêmico (I.R.A.)
5) Maior Idade
6) Sorteio

Análise de currículo 1 0,0 a 10,0

Entrevista - Conhecimento e afinidade com relação às  temáticas, bem como os objetivos do  Programa, 
demonstrar potencial de desenvoltura para lidar com o público-alvo e disponibilidade. 1 0,0 a 10,0

Profissional 
Extensionista

Análise de currículo 1 0,0 a 10,0
1) Currículo
2) Entrevista
3) IRA
4) Maior idade
5) Sorteio

Entrevista - Conhecimento sobre o tema, afinidade com as temáticas e objetivos do  Programa, habilidades 
requeridas, desenvoltura para lidar com o público-alvo e disponibilidade. 1 0,0 a 10,0

Programa Educação, Música e Tecnologia: diálogo multidisciplinar na formação continuada 

Vaga Critério Peso Pontuação Critérios de desempate

Todos os estagiários

Entrevista 1 0,0 a 10,0 1) Entrevista
2) Currículo
3) IRA
4) Maior idade
5) Sorteio

Análise de Currículo 1 0,0 a 10,0

Índice de Rendimento Acadêmico 1 0,0 a 10,0
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Projeto Memória, cultura e identidade: a educação para as relações étnico-raciais nas escolas quilombolas do Rio Grande do Norte 

Vaga Critério Peso Pontuação Critérios de desempate

Todos os estagiários Entrevista 1 0,0 a 10,0

1) Entrevista
2) IRA
3) Maior idade
4) Sorteio
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Anexo III – Modelo de envio da documentação
Observações:
1) Dispor os documentos em apenas uma página
2) Salvar o documento no formato pdf com o nome do arquivo igual ao nome do bolsista
3) Providenciar para que os documentos digitalizados sejam legíveis após impressão
4) A carteira de motorista substitui o RG e o CPF
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CPF -
Frente

Carteira de
Identidade (RG) 

- Frente

Carteira de
Identidade (RG) 

- Verso

Cartão do Banco 
- Frente 

NIT / PIS / PASEP 
(apenas para os 

profissionais)

Comprovante de residência ( apenas o lado onde 
consta o endereço )

Comprovante de matrícula do semestre corrente (estagiários) 
ou titulação (profissionais


