
CHAMADA PÚBLICA 

SELEÇÃO BOLSISTA – EDITAL PIBEX Nº01/2018 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSÃO 

 

PROJETO DE EXTENSÃO “EM CENA: SAÚDE E SOCIEDADE” 

Coord.: Profª Patrícia de Souza Rezende/ e-mail: psrezende@unb.br 

 

 

Através do Edital PIBEX 1/2018, viemos por meio desta, tornar pública a chamada para o 

processo de seleção de bolsista PIBEX. A (o) bolsista contemplada (o), deverá iniciar as atividades a 

partir de 01 de março de 2019. Trata-se de 1 (uma) bolsa.  

A (o) estudante selecionada (o) será responsável: 

a) Pela lista de presença dos participantes das sessões; 

b) Pela guarda de nosso caderno de memórias, onde registramos o que houve nas sessões; 

c) Administração/Moderação das redes sociais, por meio das quais divulgamos o projeto; 

d) Sistematização das considerações e avaliações dos ciclos, para relatórios futuros; 

e) Elaboração do relatório final, junto à coordenação do projeto; 

f) Elaboração do plano de renovação do projeto para o próximo biênio. 

g) Além disso deverá: 

 Ajudar na divulgação externa do projeto e das sessões; 

 Auxiliar na busca e articulação de parceiros internos e externos à FCE; 

 Participar das reuniões de elaboração, planejamento e avaliação, bem como das sessões 

de exibição dos filmes, realizadas às sextas-feiras, no período da tarde. 

INSCRIÇÕES: Enviar os documentos detalhados abaixo para os e-mails: psrezende@unb.br 

e mariannaholanda@unb.br, com a seguinte descrição no campo de assunto: “SELEÇÃO PIBEX” até 

o dia 14/01/2019.  

Documentos a enviar:  

1. Carta de intenção da (o) candidata (o), onde deve colocar os motivos pelos quais se candidata; 

as intenções de contribuição que deseja prestar junto a equipe do projeto e contar sobre as 

suas experiências de participação nas sessões anteriores do projeto, realizadas em 2018. 

2. Histórico Escolar do Curso de Graduação. 
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3. Caso não conste no Histórico Escolar, enviar um comprovante de que está em curso (2019.1), 

ou já concluiu, as disciplinas de Saúde e Sociedade 1, 2 ou 3 (deve ter menção igual ou maior 

a MS).  

A seleção atenderá aos critérios previamente estabelecidos nas Resoluções DEX 2/2018 e CAD 

3/2018. Além destes, o candidato atenderá aos seguintes critérios: 

 Possuir bons conhecimentos e habilidades de escrita. 

 Estar de acordo com as exigências de dedicação no projeto. 

 Ter disponibilidade de horário para reuniões regulares às sextas-feiras, no período da 

tarde, entre as 14h-17h. 

 Estar em curso, ou ter concluído, as disciplinas de Saúde e Sociedade 1, 2 ou 3 (com 

menção igual ou maior a MS).  

 Ter participado, o máximo possível, das atividades do projeto já realizadas.  

 Ter conhecimento e habilidade com mídias sociais e tecnologias digitais, para 

divulgação do projeto.  

 Conhecer ou manifestar disposição para estabelecer contatos e articulações com 

organizações da comunidade externa (não acadêmica) de modo que seja possível 

construir novas parcerias e melhorar a divulgação para o projeto. 

PROCESSO SELETIVO: Dia 16/01/2019 disponibilizaremos os nomes dos candidatos 

selecionados para entrevista, que será no dia 17/01/2019 – no período da tarde. O resultado da 

seleção será divulgado no dia 18/01/2019. As (os) candidatas (os) são as (os) responsáveis por 

buscar as notícias da seleção. 


