
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE CULTURA, COMUNIDADE E EXTENSÃO 

 

EDITAL PROCCE Nº 003/2016/UFOPA 

 

 A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), por meio da Pró-Reitoria da 

Cultura, Comunidade e Extensão (Procce), em conformidade com a Resolução nº 

81, de 12 de janeiro de 2015, torna público o presente Edital e divulga o processo 

de seleção simplificada de estudantes indígenas e quilombolas para a concessão 

de bolsas de cultura no âmbito do Plano de Cultura da Ufopa, dentro do projeto de 

extensão “Formação de estudantes universitários indígenas e quilombolas para 

produção de conteúdo radiofônico”. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 A presente chamada tem por objetivo incentivar o protagonismo cultural e 

fomentar o desenvolvimento de ações culturais e de comunicação na Ufopa, por 

meio da concessão de bolsas a discentes da graduação, permitindo a criação e 

produção de produtos radiofônicos.  

1.2. O presente edital trata do processo de seleção de discentes de graduação 

(ver item 3.9) para atuarem em ações vinculadas ao Plano de Cultura da Ufopa 

(2015-2017).  

 

2. DA BOLSA  

2.1 Serão disponibilizadas 12 bolsas, com valor mensal de R$ 400,00.  

2.2 O período de vigência da bolsa será de 03 (três) meses, no período de 

01/08/2016 a 31/10/2016.  

2.3 A carga horária da bolsa será de 20 horas semanais.  

2.4 As atividades serão realizadas no turno da manhã.  

2.5 As bolsas serão divididas da seguinte forma: 

 Perfil Vagas Turno 

Estudantes indígenas 6 Manhã 

Estudantes quilombolas 6 Manhã 
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2.6 Na hipótese de não haver candidatos aprovados em número suficiente para 

qualquer um dos perfis detalhados acima, as vagas remanescentes serão 

distribuídas aos demais aprovados. 

 

3. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO  

3.1 Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da Ufopa. 

3.2 Ter interesse e afinidade com a área da cultura e cultura digital.  

3.3 Não ter vínculo empregatício de qualquer natureza.  

3.4 Não ter sido excluído anteriormente de algum programa de bolsa na Ufopa, 

por desempenho insatisfatório.  

3.5 Não ter qualquer pendência administrativa com a Ufopa no momento da 

entrega dos documentos. 

3.6 Não acumular mais de uma bolsa de programas institucionais de ensino, 

extensão ou pesquisa. 

3.7 Ter disponibilidade de 20 horas semanais.  

3.8 Podem participar discentes:  

1) admitidos na Ufopa através de Processo Seletivo Especial Indígena ou 

Quilombola;  

2) autodeclarados indígenas, negros ou quilombolas.  

3.9 Ter habilidade no uso de computadores, sobretudo para redação de textos e 

buscas na Internet. 

 

4. DA INSCRIÇÃO  

4.1. O período de inscrições será de 24 de junho a 15 de julho de 2016. 

4.2. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

4.2.1 Formulário de Inscrição (Anexo 01), devidamente preenchido e assinado;  

4.2.2 Comprovante de Matrícula e Histórico Escolar (emitidos via SIGAA); 
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4.2.3 Currículo Vitae, com documentação comprobatória (documentos que 

comprovem a participação em iniciativas, projetos ou movimentos culturais, 

artísticos ou ligados à comunicação).  

4.3 As inscrições poderão ser realizadas: 

1) pessoalmente, na Coordenação de Comunicação (Unidade Amazônia, 5º 

Andar, sala 513), no horário de 8h-11h e de 14h-17h; ou ainda 

2) por e-mail, endereçado a comunicaufopa.radio@gmail.com, com os 

documentos anexados.  

 

5 - DA SELEÇÃO  

5.1 A seleção será realizada em duas etapas: (1) Análise documental e (2) 

Entrevista.  

5.2 Critérios de Seleção: 

Critérios Pontuação 

Análise de currículo 20 

Produção de texto 40 

Entrevista 40 

Total 100 

5.3 No caso de empate terão prioridade:  

1) Maior pontuação na entrevista;  

2) Candidatos que já desenvolveram ou são envolvidos em movimentos culturais, 

artísticos ou ligados à comunicação;  

3) Maior pontuação na produção de texto; 

4) Discentes que já atuaram como voluntários na Procce; 

5) Discente de maior idade.  

 

6- DO RESULTADO FINAL  

6.1. O resultado final estará disponível no site da Ufopa e no mural da Procce no 

dia 27/07/2016.  

mailto:comunicaufopa.radio@gmail.com
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7- DA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

7.1 Os selecionados devem comparecer à Coordenação de Cultura, sala 528, 

Unidade Amazônia, UFOPA (Procce), no dia 29/07/2016 das 8h às 11h e das 14h 

às 17h, para apresentação da documentação a seguir:  

7.1.1 Termo de Compromisso;  

7.1.2 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e da Carteira de Identidade 

(RG);  

7.1.3 Cópia legível do cartão bancário ou do comprovante de abertura de conta 

corrente individual, em nome do estudante, em qualquer banco, contendo número 

da conta e agência para depósito. Não serão admitidos outros tipos de conta.  

7.1.4 Cópia do comprovante de residência. 

 

8- DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA  

8.1 Conhecer integralmente o conteúdo e atender a todos os itens deste edital.  

8.2 Cumprir as atividades previstas no plano de trabalho do bolsista, com 

dedicação de 20 (vinte) horas semanais.  

8.3 Fazer referência à condição de bolsista no âmbito do Plano de Cultura da 

Ufopa, nas apresentações e produções.  

8.4 Devolver integral e corrigido, na forma da lei, os recursos financeiros 

recebidos, caso haja reprovação do relatório final, abandono, e/ou 

descumprimento das obrigações do Termo de Compromisso.  

8.5 Expressar, por escrito, quando desligado de sua atividade de bolsista, ciência 

de seu desligamento e a justificativa do mesmo.  

8.6 Prestar esclarecimentos ao orientador da Coordenação de Comunicação, 

sempre que solicitado.  

8.7 Encaminhar à Procce os documentos solicitados no item 7.  
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9- DO PLANO DE TRABALHO  

9.1 O Plano de Trabalho do Bolsista prevê o desenvolvimento de produtos de 

rádio relacionados à difusão e fruição da cultura de populações indígenas e 

quilombolas. 

9.1.1 Formação de estudantes para produção em rádio: pesquisa e análise de 

conteúdo midiático e radiofônico; capacitação para uso de técnicas e ferramentas 

de produção e edição em rádio; desenvolvimento de produtos radiofônicos 

relacionados à cultura de populações indígenas e quilombolas. 

9.2 Cada bolsista desenvolverá, a partir das atividades gerais, um Plano de 

Trabalho individual, porém, de forma integrada e cooperativa.  

9.3 Ao final do terceiro mês os bolsistas entregarão um relatório individual das 

atividades. 

 

10- DO CRONOGRAMA: 

ATIVIDADE PERIODO 

Publicação do edital 24/06/2016 

Prazo para inscrições 24/06 a 15/07/2016 

Análise documental 18/07/2016 

Avaliação de produção textual e 

entrevistas  

19/07 a 21/07/2016 

Divulgação do resultado preliminar 22/07/2016 

Prazo para recursos 25/07 e 26/07/2016 

Divulgação do resultado final 27/07/2016 

Entrega de documentos para 

implementação da bolsa 

29/07/2016 

Início das atividades 01/08/2016 

Final da vigência da bolsa 31/10/2016 
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11- INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

11.1. Os bolsistas serão orientados por servidores ligados ao Plano de Cultura da 

Ufopa, sob a gerência da Coordenação de Comunicação.  

11.2 Os horários dos bolsistas serão estabelecidos sem prejuízo das outras 

atividades acadêmicas, podendo os sábados serem utilizados.  

11.3 As informações adicionais poderão ser obtidas na Coordenação de 

Comunicação através do telefone (93) 2101-6532 ou pelo e-mail 

comunicaufopa.radio@gmail.com. 

11.4 Os casos não contemplados por este edital ou omissos deverão ser 

apreciados e decididos pela Procce, ouvida a Coordenação de Comunicação. 

11.5 Será de inteira responsabilidade do estudante a informação correta dos 

dados solicitados. Qualquer informação incorreta poderá impedir o pagamento da 

bolsa. 

 

Santarém, de 24 de junho de 2016. 

 

 

Thiago Almeida Vieira 
Pró-Reitor da Cultura, Comunidade e Extensão 

 

 

Luena Mitié Takada Barros 
Coordenadora do Projeto em exercício 

 

 

 

 

 

 

 

*A cópia do documento original assinado está fixada no mural da Procce. 
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