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Edital n° 011/2015 – 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 o resultado do Edital
nº 002/2013 – MEC/SESu do Programa de Extensão Universitária – PROEXT 2013, torna
pública a seleção simplificada para estagiários do Programa Juventude em Foco/Projetos:
Abrindo Caminhos para Universidade, Comunicadores Cidadãos e Ciência Lúdica.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Programa Juventude em foco, coordenado pelo Departamento de Educação –
CAMEAM/Pau dos Ferros, tem abrangência multicampi envolvendo os departamentos de
educação/Campus de Assu e Ciências Sociais/Campus de Mossoró.
Resumo: Juventude em Foco é um programa de extensão direcionado à formação da
juventude do Território da Cidadania do Sertão do Apodi. As ações serão desenvolvidas no
município de Campo Grande, embora tenham uma abrangência para outros municípios
circunvizinhos. O Programa incorpora uma concepção de Educação como instrumento de
promoção da cidadania, fundamental para reduzir as desigualdades por meio da ascensão
social dos jovens e suas famílias e a construção de espaços de participação social, geração de
demandas, formulação e implementação de políticas públicas, para o desenvolvimento social
do município e da região. A sua proposição resulta do amadurecimento de um conjunto de
ações extensionistas desenvolvidas desde 2006. A proposta atual contempla, entre outras
ações, os seguintes projetos: 1) Abrindo Caminhos para Universidade - cursinho popular
destinado a estudantes concluintes do ensino médio do sistema público de ensino e egressos
dos últimos cinco anos que não conseguiram ingresso no ensino superior; 2) Ciência Lúdica trata-se de Curso de sensibilização para a formação de uma cultura científica. Pauta-se na
ideia de uma Ciência Lúdica, com oficinas pedagógicas dirigidas aos professores do Ensino
Médio; visita as escolas públicas de Campo Grande e vizinhança para desenvolver atividades
que possam estimular e despertar o interesse de estudantes pela ciência, além de estabelecer
um diálogo com os professores com o objetivo de acompanhá-los e incentivá-los com
temáticas de interesse específico; 3) O projeto comunicadores cidadãos desenvolverá a
capacitação para o uso das tecnologias e mídias sociais, também será desenvolvida por meio
de oficinas pedagógicas e interativa com o uso das tecnologias e mídias sociais, ofertará 50
vagas destinadas a comunicadores dos movimentos sociais, blogueiros, professores da rede
pública do município de Campo Grande e municípios circunvizinhos. Essa ação pretende
desenvolver junto com os sujeitos atendidos pelo projeto, a capacidade de produzir conteúdos
informativos através de textos, sons e imagens. Toda a produção realizada pelos participantes
do projeto será disponibilizada através do portal 'Comunicadores' que será criado no decorrer
do projeto e servirá de canal para a veiculação de todo o conteúdo. Os agentes comunicadores
envolvidos na ação serão capacitados através de oficinas de iniciação à linguagem dos meios
de comunicação, envolvendo o texto jornalístico, a linguagem radiofônica, linguagem visual e
linguagem audiovisual; da utilização de ferramentas digitais de processamento de textos, sons
e imagens, além de equipamentos de gravação de áudio e vídeo.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições deverão ser feitas por meio do envio dos dados contidos no formulário
(ANEXO I) para o email: juventudeemfoco2015@gmail.com
2.2. O período de inscrição será de 15 a 20 de julho de 2015, exclusivamente pelo e-mail
constante no Item 2.1 deste edital. O recebimento da inscrição será confirmado por um dos
membros do programa.
2.3. Caso sejam selecionados, os candidatos a estagiários não poderão ter qualquer outro tipo
de bolsa durante o período em que estiverem atuando nas ações para as quais se inscreveram.
3. DA SELEÇÃO
3.1. O processo de seleção será desenvolvido e realizado pela equipe executora do Programa,
divulgado na página da Extensão no Portal UERN;
3.2. A seleção se dará por meio de entrevista e análise do currículo lattes.
3.2. Os critérios de seleção, bem como a pontuação de cada item constam no Anexo II deste
edital.
3.3. Os horários das entrevistas de cada candidato serão divulgados no dia 22 de julho de
2015 através do e-mail informado no formulário de inscrição, enviada pelo candidato;
3.4. A entrevista acontecerá nos dias 23 e 24 de julho de 2015.
3.5. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a nota atribuída
pela equipe de seleção.
3.6. O resultado preliminar será divulgado até o dia 29 de julho de 2015, cabendo
interposição de recursos em até 24 horas após a divulgação do resultado através do
preenchimento de formulário próprio, e o resultado final será publicado até o dia 03 de
agosto de 2015;
3.7. Os candidatos selecionados deverão enviar até o dia 06 de agosto de 2015,
exclusivamente em formato digital para o e-mail dgc.proex@uern.br, cópias dos seguintes
documentos:
3.7.1. Documentos (folha única em arquivo no formato PDF) dispostos conforme o anexo III
deste Edital:
3.7.1.1 RG ou outro documento de identificação oficial com foto;
3.7.1.2. CPF;
3.7.1.3. Cartão de conta-corrente (qualquer banco);
3.7.1.4. Comprovante de residência;
3.7.1.5. Comprovante de matrícula no semestre atual;
3.7.2. Certidão negativa de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNI
Certidao.asp?tipo=2);
3.7.3. Certidão negativa de débitos junto à Secretaria Estadual de Tributação e à Procuradoria
Geral do Estado do RN (http://www.set.rn.gov.br/uvt/CertidaoUnificadaEmissao.aspx).
4. DAS VAGAS
4.1 Ação: Projeto Abrindo Caminhos para Universidade
Vagas
Requisitos
Atribuições
Nº de vagas
Monitoria
Estar cursando, no Planejar e ministrar aulas ou oficinas na
01
de Física
mínimo,
o
3º sua área específica durante o turno
período do curso noturno (Projeto Abrindo caminhos para
de Física, com a Universidade), no município de Campo

previsão
de Grande, sistematizar as atividades
término para o desenvolvidas e produzir textos para
semestre 2015.2 ou divulgação do projeto.
posterior.
Monitoria
de Língua
Portuguesa
(Literatura).

Estar cursando, no
mínimo,
o
3º
período do curso
de Letras/Língua
Portuguesa, com
previsão
de
término para o
semestre 2015.2 ou
posterior.

01

Estar cursando, no
mínimo,
o
3º
período do curso
de Letras/Língua
Portuguesa, com
previsão
de
término para o
semestre 2015.2 ou
posterior.
Apoio
Estar cursando, no
logístico
mínimo,
o
3º
período
de
qualquer curso de
graduação e com
previsão
de
término para o
semestre 2015.2 ou
posterior.
Total de vagas:

01

Monitoria
de Língua
Portuguesa
(Gramática)

Participar de atividades de planejamento
e de capacitação para a equipe do
Programa; fazer registros, organizar
materiais
de
apoio
às
ações
desenvolvidas em todo o Programa; atuar
nas atividades de logística e secretariar o
desenvolvimento das ações do Programa.

01

04

4.1 Ação: Projeto Comunicadores Cidadãos
Vagas
Requisitos
Atribuições
Nº de vagas
Publicidade Estar cursando, no Planejar e ministrar oficinas na sua área
01
e
mínimo,
o
3º específica aos sábados, conforme
Propaganda período do curso de planejamento das atividades do projeto
Comunicação Social Comunicadores Cidadãos. Sistematizar
com habilitação em as atividades desenvolvidas e produzir
Publicidade
e textos para divulgação do projeto.
Propaganda,
com
previsão de término
para o semestre
2015.2 ou posterior.
Jornalismo
Estar cursando, no
01
mínimo,
o
3º

período do curso de
Comunicação Social
com habilitação em
Jornalismo,
com
previsão de término
para o semestre
2015.2 ou posterior.
Radialismo

Estar cursando, no
01
mínimo,
o
3º
período do curso de
Comunicação Social
com Habilitação em
Radialisamo, com
previsão de término
para o semestre
2015.2 ou posterior.
Apoio
Estar cursando, no Apoiar a coordenação dos projetos
01
Logístico
mínimo,
o
3º Ciências Lúdica e Comunicadores
período do curso de Cidadãos.
Ciência
Sociais,
com previsão de
término para o
semestre 2015.2 ou
posterior.
Total de vagas:
04
* Os selecionados para as vagas das duas ações devem ter disponibilidade para realizar
viagens para o município de Campo Grande-RN. Para atuar no apoio logístico da Ação:
Abrindo Caminhos para a Universidade, o bolsista deverá residir em Campo Grande.
4.3. A remuneração da bolsa é de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e mais R$ 40,00
(quarenta reais) de auxílio-transporte.
4.4. A carga horária dos alunos bolsistas será de 20 (vinte) horas semanais.
4.5. As bolsas terão duração de 4 (quatro) meses.
5. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ATIVIDADE
DATA

LOCAL

Lançamento do Edital

10/07/2015

PROEX e site da UERN

Inscrições

15 a 20/07/2015

Através do e-mail
juventudeemfoco2015@gmail.com

Divulgação dos locais e
horários da seleção

22/07/2015

Coordenação das ações, PROEX e site da
UERN

Seleção

Até 24/07/2015

Coordenação das ações

Resultado preliminar

Até 29/07/2015

Coordenação das ações, PROEX e site da
UERN

Resultado Final

Até 03/08/2015

Coordenação das ações, PROEX e site da
UERN

Envio dos documentos
dos candidatos
selecionados

Até 06/08/2015

Exclusivamente online através do e-mail
dgc.proex@uern.br

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Comunicado, não sendo aceita alegação de desconhecimento.
6.2. Caso tenha interesse, o candidato não contemplado nas vagas remuneradas pode atuar nas
atividades dos programas e projetos como voluntário, a critério de cada coordenação.
6.3. É direito das coordenações das ações destituir o candidato selecionado caso o mesmo não
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.
6.4. A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição
dos respectivos interessados para retirada, nos Departamentos dos cursos responsáveis pela
seleção, durante trinta (30) dias, a contar da divulgação do resultado final.
6.5. Os candidatos poderão obter mais informações sobre esta seleção na Pró-Reitoria de
Extensão, no telefone 3316-0448, no e-mail dgc.proex@uern.br, ou ainda no Departamento de
Ciências Sociais, no telefone 3315-2195.
6.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Mossoró/RN, 10 de julho de 2015.

Etevaldo Almeida Silva
Pró-Reitor de Extensão da UERN

Anexo I: Formulário de Inscrição
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome completo
Curso/período que está
cursando
Data de nascimento
CPF
Nº de matrícula na UERN
Telefone
E-mail
Ação em que deseja atuar
Vaga pretendida

Anexo II: Critérios de seleção e pontuação
Vaga
Todas as
vagas

Critério
Entrevista
Análise de
currículo

Peso
1
1

Pontuação
0,0 a 10,0
0,0 a 10,0

Critérios de desempate
1) Entrevista;
2) Currículo;
3) IRA;
4) Maior idade;
5) Sorteio.

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

CPF Frente

Carteira de
Identidade (RG)
- Frente

Cartão do Banco
- Frente

Carteira de
Identidade (RG)
- Verso

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

