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Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de 1 bolsista de 

extensão para atuar no âmbito da Atividade de Extensão “Em casa com a UAC”, sob a 

coordenação da profa. Ms. Gabriella Pizzolante da Silva.  As bolsas referem-se ao 

período de maio a agosto de 2021 e equivalem ao montante de R$320,00 por mês. 

 

O projeto consta na lista de propostas aprovadas e contempladas, que pode ser 

consultada neste link: https://www.proex.ufscar.br/editais-1/editais-2021/resultado-

dos-editais-proex-2021-lista-de-atividades-homologados-122a-reuniao-coex.pdf 

 

 

 

 

1. Funções do(a) bolsista: 

- Participar do planejamento de lives: participar de reuniões com a equipe de trabalho, 

auxiliar no desenvolvimento das temáticas das lives, auxiliar no contato com possíveis 

convidadas(os)/palestrantes. 

- Produzir material gráfico: carta-convite para palestrantes, cards e imagens de 

divulgação para postagem em redes sociais; 

- Organização das lives: apoio à equipe de trabalho na organização das lives, pelas 

plataformas StremYard e YouTube; acompanhamento de chat e outras funções de 

bastidores. 

 

 

2. Requisitos para inscrição: 

- Estar matriculado(a) regularmente no curso de graduação de Pedagogia da UFSCar; 

- Ter disponibilidade de 12 horas semanais para reuniões e encontros síncronos e 

assíncronos; 

- Ter iniciativa, habilidades de diálogo e trabalho em equipe; 

- Ter familiaridade com ferramentas virtuais e redes sociais; 

- Ter experiência na Educação Infantil; 

- Ter experiência em organização de eventos e em transmissões online. 

 

 

 

3. Da inscrição: 

 

A inscrição no processo seletivo se dará exclusivamente por inscrição on-line através 

do formulário: https://forms.gle/XAU6JhLYyFWbFgnq5  
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4.  Da seleção:  

 

A seleção será realizada pela coordenadora da atividade, conforme critérios 

estabelecidos no item 1 deste edital, considerando prioritariamente a disponibilidade de 

horários bem como a Carta de Interesse que consta no formulário de inscrição disponível 

no item 2. 

 

 

 

5. Cronograma: 

 

 

Inscrição: 11 a 13 de maio de 2021. 

Divulgação do resultado: dia 14 de maio de 2021, pelo site da UAC, que pode ser 

acessado em: http://www.uac.ufscar.br/front-page 

 

 

6. Disposições Finais:  

Os critérios de desempate serão estabelecidos pela coordenadora da atividade e equipe 

de trabalho da Atividade de Extensão. A decisão é final e não caberá recurso.  

 

São Carlos, 10 de maio de 2021. 
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