UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE EXTENSÃO
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O presente Edital destina-se à seleção de estudantes devidamente
matriculados (as) e frequentes em um do(s) curso(s) de Graduação em Ciências
Humanas/Sociais/ Exatas da UFF para ocupar 3 (três) vagas de bolsistas de extensão
no projeto “II Encontro de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade” a ser realizado na
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis.
O estudante integrante no Projeto de Extensão fará jus à bolsa de R$ 400,00
mensais. A concessão da bolsa de extensão não gera vínculo empregatício de
qualquer natureza.
A jornada de atividades de estágio será de 4 (quatro) horas diárias ou 20
(vinte) horas semanais, no período de maio a setembro de 2018.
2. DAS VAGAS E PERFIL DO CANDIDATO
2.1. Dos Pré-requisitos exigidos
2.1.1 Para concorrer à vaga do Programa de Extensão, o/a estudante deve estar
regularmente matriculado/a em um dos cursos de Graduação, nas áreas de Ciências
Humanas/Sociais/Exatas da UFF, a partir do 2º período, apresentar aptidão para
organização de eventos científicos, e, é desejável conhecimento prévio em produção e
edição de vídeos e imagem.
2.1.2 Não acumular qualquer outro tipo de bolsa (Iniciação Científica, Monitoria,
Licenciatura, Permanência, entre outras);
2.1.3 Não possuir vínculo como servidor público.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 – Período de Inscrição: 04 de maio a 10 de maio de 2018.
3.2 – Formas de inscrição / Contatos/ Endereço: Inscrições por e-mail:
selecaodebolsistasest@gmail.com
3.3 – Enviar, no ato da inscrição, por email, os documentos necessários:
- Currículo,
- Carta de Intenções,
- Declaração de estudante da UFF no 2º período em diante.

4.

DA SELEÇÃO
4.1 – Data provável das entrevistas: 11 de maio 2018.
4.2 – Local de realização: Direção da EST.
4.3 – Meios de Avaliação:

- Carta de intenção,
- Entrevista
4.4 - Pontuação atribuída a cada critério de seleção: Entrevista e Carta de intenção
(50% cada).
4.5 - Nota final mínima para aprovação: 6 (seis).
4.6 – Critérios de desempate: CR.
5. DO RESULTADO
5.1- Data e local provável de divulgação do resultado: 14 de maio de 2018, mural da
Direção da EST.
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