
Edital Pibex 01/2022 

Chamada pública 001/2022 para seleção de estudante bolsista 

Nome do Projeto: Tecnologia educacional e social como dinamizadoras na formação profissional em saúde 

Nome e contatos da coordenadora: Olga Maria Ramalho de Albuquerque 

Período de vigência do Projeto de Extensão de Ação Contínua até dezembro 2022 

1. DA APRESENTAÇÃO  

Implementar uma práxis pedagógica conjugando as tecnologias educacional, social e as Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação à formação profissional em saúde em cenários de práticas diversificados nos 

territórios de saúde  

2. DOS REQUISITOS 

2.1. Ser indicado pela coordenadora; 

2.2. Não possuir vínculo familiar com a coordenadora do PEAC;  

2.3 Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para as atividades de extensão e pesquisa do Projeto, 

incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral;  

2.4. Não receber bolsa PIBEX ou quaisquer outras remunerações em programas institucionais;  

2.5. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos assumidos 

anteriormente em eventos, projetos ou programas;  

2.6. Participar ou ter participado anteriormente de, pelo menos, uma atividade de extensão (evento, projeto, 

programa ou semana universitária);  

2.7. Ter cursado e integralizado as disciplinas Promoção à Saúde 1 e Atenção Primária em Saúde;  

2.8. Apresentar o Termo de Compromisso de Estudante Extensionista;  

2.9. Estar inscrito no SIGAA.  

3. DAS BOLSAS E VAGAS  

3.1. Será ofertada 01 (uma) bolsa de extensão, financiada pelo Decanato de Extensão;  

3.2. A bolsa tem o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, a ser paga no mês subsequente ao 

exercício das atividades, pelo período de abril a dezembro de 2022.  

 

4. DAS INSCRIÇÕES, SELEÇÃO E RECURSO  

4.1. As inscrições deverão ser feitas pela plataforma SIGAA;  

4.2. As informações dadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do(a) discente, que responderá 

por quaisquer aspectos relativos à falsidade de informações;  

4.3 Chamada pública para seleção de bolsista extensionista para a atuação no projeto “Tecnologia 

educacional e social como dinamizadoras na formação profissional em saúde” vinculado ao Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX  

4.4. A responsabilidade por inscrição encaminhada para endereço diferente do e-mail indicado é somente 

do(a) discente interessado(a);  

4.5. Ao se inscrever para esta Chamada Pública, o(a) candidato(a) concorda ter lido todos os itens desta 

Chamada Pública e também do Edital PIBEX 2022, disponível no site do DEX;  

4.6. O resultado final será informado por e-mail, conforme cronograma do item 6.  

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

5.1. Participar do Grupo de Estudos em Tecnologia educacional e social há pelo menos um semestre como 

voluntário;  

5.2. Análise do currículo do candidato  

6. CRONOGRAMA  



Processo de inscrição/seleção de bolsistas 19/3 a 25/3 

Resultado Final da Seleção 26/3/2022 

Envio dos Termos de Compromisso de Estudante Extensionista pelo 

Coordenador do Projeto via SEI 

26/3/2022 a 31/3/2022 

Início de atuação dos bolsistas 1/4/2022 

 

Documentos necessários:  

• Currículo Lattes; 

• Plano de atividades;  

• Grade horária e histórico escolar;  

• Termo de compromisso de bolsista;  

• Declaração de aluno regular.  

E-mail para entrega de documentação descrita acima até 25/3/2022: olgamaria@unb.br  

Brasília, 19 março 2022. 

Profa. Olga Maria Ramalho de Albuquerque 

Matrícula 1035312 


