CHAMADA INTERNA - Nº XX/2020

1- Da natureza
Seleção de 01(hum) discente para atuar como estagiário no Curso Simplifica,
projeto da Prefeitura Municipal de Bagé, no qual a Unipampa participa como Instituição
parceira. A vaga é para a área\curso de Química, em período a definir (a depender do
reinício do ano letivo na rede municipal) a dezembro de 2020.
2- Dos objetivos
Classificar e selecionar discentes da Unipampa – Campus Bagé que atuarão como
bolsistas junto à Prefeitura Municipal de Bagé, no Curso Simplifica.
3- Inscrição
A
inscrição
dos
interessados
será
realizada
através
do
email
alicealves@unipampa.edu.br, com o envio dos seguintes dados:
- nome completo,
- matrícula,
- curso,
- telefone para contato,
- descrição de experiências anteriores,
- histórico escolar simplificado e
- declaração de próprio punho de que possui (no mínimo) 2 (duas) noites disponíveis
para o curso.
Poderão se inscrever apenas discentes vinculados aos cursos de LICENCIATURA
EM QUÍMICA, que já tenham cursado completo o quarto semestre de graduação,
na área correspondente ao seu curso.
3.1 Não havendo candidatos que preencham os critérios exigidos, a direção do
Campus poderá ampliar o cronograma de inscrições e estender a possibilidade de
inscrição para os demais discentes do Campus, que já tenham cursado o quarto
semestre de graduação.
4- Dos critérios de seleção
A avaliação e seleção dos inscritos será feita levando em consideração os seguintes
critérios:
- Média das notas obtidas em componentes curriculares já cursadas;
- Participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão, considerando:
situações em que o estudante tenha atuado como docente, como produtor de
materiais e situações em que o estudante tenha atuado como auxiliar;
- Declaração de possuir (no mínimo) 2 (duas) noites disponíveis para o curso.

5- Das vagas
Será oferecida 01 (uma) vaga para a área de Química.
6- Do pagamento de auxílios e disponibilização de recursos materiais
Caberá à Prefeitura Municipal de Bagé através da Secretaria de Juventude, Esporte e
Lazer, disponibilizar estrutura física para a realização das aulas, material de expediente,
bolsas (auxílio financeiro) no valor de 350,00 e vale transporte.
7- Cronograma
27/05 a 01/06
03/06
04/06
05/06
a definir

Período de Inscrição
Resultado Parcial
Período para Recursos
Resultado Final
Início das atividades

8- Dos recursos
A solicitação dos recursos e demais dúvidas devem ser enviados para o e-mail
alicealves@unipampa.edu.br

Bagé, 26 de maio de 2020.
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