
   
 

EDITAL Nº. 001 DE 18 DE MARÇO DE 2019 

A Equipe Executora do projeto de extensão universitária “LEME: Oficinas 

Preparatórias para o ENEM” vinculado à Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), campus São Borja – RS, torna público o processo seletivo para 

voluntários que desejam participar da quarta edição do projeto. 

DAS VAGAS 

Art. 1º. Serão ofertadas vagas tanto para oficineiro quanto auxiliar em todas as 

áreas do projeto sendo elas: Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, 

Língua Portuguesa, Matemática, Química, Redação e Sociologia. 

Parágrafo Único: As vagas referentes às áreas de Filosofia, Geografia, 

História e Sociologia serão destinadas, preferencialmente, para acadêmicos do 

curso de Ciências Humanas – Licenciatura, do campus UNIPAMPA – São 

Borja. 

Art. 2º. Também serão ofertadas vagas àqueles que possuem interesse em 

compor a equipe de comunicação, responsável pela assessoria do projeto, 

sendo estas destinadas, preferencialmente, a acadêmicos dos cursos de 

Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda e Relações Públicas. 

DAS INCRIÇÕES 

Art. 3º. As inscrições para interessados em participar do já referido projeto se 

iniciarão no dia 18 de Março de 2019 e encerrarão às 23h59min do dia 25 de 

Março de 2019 e serão realizadas através do link: 

https://goo.gl/forms/XEoITfTiWl8lPFiU2.  

Parágrafo único: As inscrições só poderão ser realizadas via internet. 

https://goo.gl/forms/XEoITfTiWl8lPFiU2


   
Art. 4º. As inscrições homologadas serão divulgadas na página oficial do 

projeto LEME: Oficinas Preparatórias para o ENEM no Facebook 

(https://www.facebook.com/lemeoficinas/) e no site oficial do curso de Ciências 

Humanas – Licenciatura 

(http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciashumanas) no dia 26 de Março de 

2019. 

Art. 5º. O candidato que, de alguma forma, se sentir lesado pelo processo de 

inscrição poderá interpor recurso, preenchendo o formulário disponibilizado 

online (https://goo.gl/forms/gdUXfx2SPj5tsfso2) apresentando argumentação e 

justificativa. 

§1º. O recurso deverá ser protocolado online através do link disponibilizado no 

art. 5º do presente edital até a data de 27 de Março de 2019. 

§2º. A análise e parecer dos recursos será divulgada no dia 28 de Março de 

2019, na página oficial do projeto no Facebook e site oficial do curso de 

Ciências Humanas – Licenciatura. 

Art. 6º. O candidato interessado em participar do projeto poderá se inscrever 

em quantas áreas possuir interesse, não estando restrito a participar de apenas 

uma. 

Parágrafo Único: Será de inteira responsabilidade do candidato demonstrar 

interesse em mais de uma vaga e, se aprovada sua participação em diversas 

áreas, organizar sua carga horária disponível para se fazer presente em todas 

estas. 

Art. 7º. Caso não haja inscritos para determinada/nenhuma área, fica a critério 

da Equipe Executora, juntamente com coordenadores de área, convidar 

oficineiros (conforme Parágrafo Único do art. 13º do Estatuto do projeto LEME: 

Oficinas Preparatórias para o ENEM, disponível no link: 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciashumanas/leme/). 

https://www.facebook.com/lemeoficinas/
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciashumanas
https://goo.gl/forms/gdUXfx2SPj5tsfso2
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciashumanas/leme/


   
DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 8º. Será atribuição da Equipe Executora do projeto LEME: Oficinas 

Preparatórias para o ENEM, juntamente com a coordenação do projeto e 

coordenadores de área, a realização da seleção dos candidatos. 

Parágrafo Único: Os candidatos serão alocados nas oficinas pela Equipe 

Executora do projeto de acordo com as necessidades do projeto. 

Art. 9º. Os critérios de seleção serão conforme definição dos coordenadores de 

área, em conjunto com a Equipe Executora e coordenação do projeto. 

Art. 10º. As datas de realização do processo seletivo serão determinadas 

conforme a demanda de interessados e informadas via e-mail aos candidatos, 

bem como divulgadas na página oficial do projeto LEME: Oficinas Preparatórias 

para o ENEM no Facebook nos dias 29 e 30 do mês de Março do ano de 2019. 

§1º. Nestes dias, conforme convocados para as entrevistas, os candidatos 

deverão entregar à Equipe Executora do projeto os seguintes documentos: 

cópias do RG e CPF, comprovante de matrícula, histórico escolar (os dois 

últimos podem ser omitidos na secretaria acadêmica da instituição de ensino 

em que o candidato está vinculado), foto 3x4 e declaração de disponibilidade 

(ANEXO I). 

§2º. Candidatos que desejam participar de mais de uma área deverão entregar 

apenas uma cópia dos documentos, independentemente do número de áreas 

do seu interesse. 

Art. 11º. No dia da realização do processo seletivo, o candidato deverá estar 

munido de documento oficial com foto. 

Art. 12º. A realização do processo seletivo ocorrerá nas dependências da 

Universidade Federal do PAMPA (UNIPAMPA), campus São Borja – RS, em 

salas a definir. 



   
Art. 13º. As seleções ocorrerão nos turnos da manhã e da tarde, com início às 

9h e término às 11h30min no turno da manhã e das 14h às 17h no turno da 

tarde, seguindo cronograma previamente estipulado para todas as áreas. 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Art. 14º. Os critérios de seleção serão estipulados pelos coordenadores de 

área, juntamente com Equipe Executora e coordenação do projeto, sendo 

obrigatória a realização de entrevista com todos os candidatos. 

Parágrafo Único: As entrevistas serão realizadas por membros da Equipe 

Executora do projeto, juntamente com coordenador(es) da(s) área(s) em que o 

candidato estiver inscrito e o candidato será indagado sobre aspectos como 

comunicabilidade, criatividade em sala de aula, disponibilidade de tempo, áreas 

de interesse etc. 

DOS RECURSOS 

Art. 15º. O candidato que se sentir de alguma forma lesado pelo processo 

seletivo poderá interpor recurso, devendo preencher o formulário 

disponibilizado online através do link (https://goo.gl/forms/gdUXfx2SPj5tsfso2), 

apresentando argumentação e justificativa. 

Parágrafo Único: O recurso deverá ser protocolado junto à Equipe Executora 

do projeto LEME: Oficinas Preparatórias para o ENEM até às 23h59min do dia 

27 de Março de 2019. 

Art. 16º. O parecer da Equipe Executora será divulgado no dia 28 de Março de 

2019, através do site oficial do curso de Ciências Humanas – Licenciatura e 

página oficial do projeto no Facebook. 

DA POSSE 

https://goo.gl/forms/gdUXfx2SPj5tsfso2


   
Art. 17º. A posse dos novos membros do projeto ocorrerá no dia 06 de Abril de 

2019, às 14h, nas dependências da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA) campus São Borja – RS, em sala a definir. 

Parágrafo Único: Quando definida a sala para realização da posse dos novos 

membros, os mesmos serão informados via e-mail data (06 de abril de 2019), 

hora (14h) e local (sala). 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18º. A autenticidade das informações prestadas e da documentação 

solicitada neste edital é de inteira responsabilidade do candidato. Documentos 

ilegíveis, adulterados ou que, por qualquer outra razão, não atenderem as 

especificações solicitadas caracterizarão omissão de informação, implicando, 

assim, indeferimento do pedido. 

Art. 19º. As atividades do projeto (divulgação, planejamento de cronograma 

etc.) se iniciarão a partir da data do processo seletivo e, sendo assim, a 

contabilização das horas de participação do candidato juntamente ao projeto se 

dará a partir desta data. 

Parágrafo Único: As oficinas iniciam no dia 04 de maio de 2019. 

Art. 20º. Informações como datas, locais das atividades do projeto e 

cronograma referente ao processo seletivo serão socializadas via e-mail a 

todos os inscritos, bem como divulgadas na página oficial do projeto no 

Facebook. 

Art. 21º. As justificativas de faltas deverão ser realizadas via e-mail através do 

endereço oficinasleme@gmail.com e deverão constar justificativa, nome 

completo do candidato, área(s) de ingresso e data de falta. 

Art. 22º. Todos os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Equipe 

Executora juntamente com a coordenação do projeto. 

mailto:oficinasleme@gmail.com


   
 

 

São Borja, 18 de Março de 2019. 

 

 

 

_______________________________________ 

Equipe Executora 

Projeto de Extensão Universitária 

LEME: Oficinas Preparatórias para o ENEM 

Contato: oficinasleme@gmail.com  

  

mailto:oficinasleme@gmail.com


   
 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Divulgação do Edital nº.001/2019 18/03/2019 

Período de inscrições 18/03/2019 a 25/03/2019 

Divulgação da lista de inscrições 

homologadas 

26/03/2019 

Prazo para interposição de recursos 

referentes ao processo seletivo 

Até 27/03/2019 

Divulgação do resultado da 

interposição de recursos referentes ao 

processo seletivo 

28/03/2019 

Realização de entrevistas 29/03/2019 e 30/03/2019 

Divulgação do resultado final de 

selecionados 

01/04/2019 

Início das atividades do projeto 06/04/2019 

 

  



   
 

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu ___________________________________________________________, 

portador(a) do CPF de número ________________________, e RG de número 

_____________________, declaro, para os devidos fins, que possuo 

disponibilidade de 12h semanais para o desenvolvimento de atividades 

referentes ao projeto de extensão universitária LEME: Oficinas Preparatórias 

para o ENEM. 

 

 

 

São Borja, ____ de __________, de 2019. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Voluntário 

 

 

 

__________________________ 

Equipe Executora 

Projeto de Extensão Universitária 

LEME: Oficinas Preparatórias para o ENEM 


