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Edital nº 023/2016 – PROEXT/PROEX/UERN
PROGRAMA FORMAÇÃO EM ECONOMIA SOLIDARIA – META 4 PROEXT 2013
A Pró-Reitoria de Extensao da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PROEX), no
uso de suas atribuiçoes legais e estatutárias e considerando o resultado do Edital no 002/2013 –
MEC/SESu do Programa de Extensao Universitária – PROEXT 2013, torna publica a seleçao
simplificada para estagiários do Programa Formaçao em Economia Solidária.
1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES
1.1 O Programa é desenvolvido pelo Departamento de Educaçao campus de Patu –
CAP/UERN, no âmbito das açoes finais do Projeto Formaçao em Economia Solidária.
Resumo:
O Projeto de Formaçao em Economia Solidária atuou durante um ano junto a empreendimentos
de economia solidária, em especial catadores de material reciclável na cidade de Caicó, e em
parceria com a Caritas Diocesana de Caicó, auxiliou nas atividades da escola de formaçao Fé e
Política que se propôs capacitar as juventudes para a participaçao política e cidada da regiao do
Seridó. Os princípios da economia solidária sao autogestao, participaçao, solidariedade e estao
voltados para a relaçao educaçao/trabalho. O projeto teve a parceria de entidades da sociedade
civil, associaçoes e rede de comercializaçao regional em economia solidária. A importância do
projeto consistiu em mobilizar alunos de licenciaturas de diferentes áreas para atuarem na
relaçao educaçao/trabalho, capazes de articularem trabalhadores e trabalhadoras em situaçao de
desemprego e exclusao social a se organizarem de forma coletiva e cooperada, ocupando
espaços e programas governamentais que se destinam a inclusao econômica. Os atuais
estagiários têm a finalidade de sistematizar o trabalho registrado durante o trabalho de campo
para arquivo e publicaçao.
2. DAS INSCRIÇOES
2.1. As inscriçoes deverao ser feitas por meio do envio do currículo lattes atualizado e do
histórico escolar atualizado encaminhados ao e-mail lucianamafra@hotmail.com
(coordenadora colaboradora do projeto Formaçao em Economia Solidária) no período de 25 a
27 de Abril de 2016.
2.2. Caso sejam selecionados, os candidatos a estagiários nao poderao ter qualquer outro tipo de
bolsa durante o período em que estiverem atuando na açao.

3. DA SELEÇÃO
3.1. O processo de seleçao será realizado pela Coordenaçao do Projeto Formaçao em Economia
Solidária na UERN Mossoró.
3.2. A seleçao se dará por meio de entrevista e análise do currículo lattes.
3.2. Os critérios de seleçao, bem como a pontuaçao de cada item constam no Anexo I deste
edital.
3.3. Os horários e o local das entrevistas de cada candidato serao divulgados no dia 28 de abril
de 2016 através do e-mail informado pelo candidato ao encaminhar seus documentos;
3.4. As entrevistas acontecerao no dia 29 de abril de 2016.
3.5. Os candidatos serao classificados em ordem decrescente de acordo com a nota atribuída
pela coordenadora colaboradora do projeto responsável pela seleçao.
3.6. O resultado preliminar será divulgado até o dia 29 de abril de 2016, cabendo interposiçao
de recursos em até 24 horas após a divulgaçao do resultado através do preenchimento de
formulário próprio, e o resultado final será publicado até o dia 02 de maio de 2016;
3.7. Os candidatos selecionados deverao enviar até o dia 03 de maio de 2016, exclusivamente
em formato digital para o e-mail dgc.proex@uern.br, cópias dos seguintes documentos:
3.7.1. Documentos (folha unica em arquivo no formato PDF) dispostos conforme o anexo II
deste Edital:
3.7.1.1 RG ou outro documento de identificaçao oficial com foto;
3.7.1.2. CPF;
3.7.1.3. Cartao 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. Certidao negativa de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da Uniao
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNIC
erti dao.asp?tipo=2);
3.7.3. Certidao negativa de débitos junto à Secretaria Estadual de Tributaçao e à Procuradoria
Geral do Estado do RN (http://www.set.rn.gov.br/uvt/CertidaoUnificadaEmissao.aspx).
4. DAS VAGAS
Vagas

Requisitos

Atribuições

2 (duas) Estar
1) Sistematizar a produçao
regularmente
escrita em artigos e resumos
matriculado no
expandidos;
curso de História
Preparar arquivo com dados
da UERN, com
do Projeto;
experiência
comprovada em
projetos
de
economia
solidaria,
cursando a partir
do 7 período e

Remuneração
mensal

Período

R$ 400,00 (sendo R$ 02 meses
360,00 e mais R$
40,00 de auxíliotransporte)

com previsao de
término para o
semestre 2015.1
ou posterior.
5. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ATIVIDADE
DATA

LOCAL

Lançamento do Edital

22/04/2016

Página da PROEX e site da UERN

Inscriçoes

25 a 27/04/2016 Via e-mail informado no item 2.1 deste edital

Divulgaçao dos locais e horários
da entrevista

28/04/2016

E-mail do candidato

Realizaçao de entrevistas

29/04/2016

Informado juntamente com a data, via e-mail

Resultado preliminar

Até 29/04/2016 Página da PROEX

Resultado Final

Até 02/05/2016 Página da PROEX e site da UERN

Envio dos documentos dos
candidatos selecionados

Até 03/05/2016 Exclusivamente online através do e-mail
dgc.proex@uern.br

6. DAS DISPOSIÇOES FINAIS
6.1. A inscriçao do candidato implicará no conhecimento e aceitaçao das normas e condiçoes
estabelecidas neste Comunicado, nao sendo aceita alegaçao de desconhecimento.
6.2. Caso tenha interesse, o candidato nao contemplado nas vagas remuneradas pode atuar nas
atividades dos programas e projetos como voluntário, a critério de cada coordenaçao.
6.3. É direito da coordenaçao destituir o candidato selecionado, caso o mesmo nao entregue a
documentaçao necessária no prazo estabelecido, nao tenha sido capaz de executar as funçoes a
ele atribuídas ou por motivos de insubordinaçao; e convocar o próximo candidato respeitando a
ordem de classificaçao.
6.4. Os candidatos poderao obter mais informaçoes sobre esta seleçao na Pró-Reitoria de
Extensao, no telefone 3316-0448 ou através do e-mail: dgc.proex@uern.br.
5.8. Os casos omissos no presente Edital serao resolvidos pela Coordenaçao do Programa e pela
Pró-Reitoria de Extensao da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Mossoró/RN, 22 de abril de 2016

Etevaldo Almeida Silva
Pró-reitor de Extensao

Anexo I: Critérios de Seleção e Pontuação
Vaga

Todas
as
vagas

Critério
Entrevista:
Considera a experiência do candidato
em projetos de economia solidária,
habilidade
para
arquivo
e
sistematizaçao.
Análise de currículo:
1. Formaçao específica em História
(3,0 pontos);
2. Participaçao em eventos na área
objeto
da
seleçao
(palestras,
seminários, minicursos, congressos,
etc.): 0,5 pontos a cada evento
(máximo de 3 pontos);
3. participaçao em açoes, projetos,
programas de economia solidaria (1,0
ponto por projeto ou açao. Máximo
de 4 pontos).

Peso

Pontuação

1

0,0 a 10,0

Critérios de desempate

1) Entrevista;
2) Currículo;
3) Experiência na área;
1

0,0 a 10,0

Anexo II – Modelo de envio da documentação

Observaçõees:
1) Dispõr õs dõcumentõs em apenas uma paggina
2) Salvar õ dõcumentõ nõ fõrmatõ PDF cõm õ nõme dõ arquivõ igual aõ nõme dõ bõlsista
3) Prõvidenciar para que õs dõcumentõs digitalizadõs sejam legígveis apõgs impressaeõ
4) A carteira de mõtõrista substitui õ RG e õ CPF

CPF -

Carteira de

Carteira de

Frente

Identidade
(RG)

Identidade
(RG)

- Frente

- Verso

Cartão do
Banco
- Frente

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

Comprovante de matrícula do semestre
corrente

5

