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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 
Av. da Universidade, 2932, - Bairro Benfica, Fortaleza/CE, CEP 60020-181 

Telefone: 853366-7455 e Fax: @fax_unidade@ - h�p://ufc.br/ 
  

 

Processo nº 23067.054805/2021-37

EDITAL 14/2021

 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO EM PROJETOS E PROGRAMAS DA PRÓ-REITORIA DE

EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
 

JANEIRO A MARÇO DE 2022

 

A Pró-Reitora de Extensão da Universidade Federal do Ceará – UFC, no uso de sua atribuições legais e
infralegais[1], torna público, para todos os fins, a abertura do presente Edital para seleção de bolsistas de
Extensão, consoante os termos a seguir descritos:

 

1. DO OBJETIVO

1.1. O obje�vo do presente Edital é es�mular a par�cipação dos estudantes de graduação da UFC em
ações de extensão, com a finalidade de lhes proporcionar oportunidades que os tornem protagonistas de
sua própria formação técnica associada à competência polí�ca e social, buscando, ademais, a
contribuição do discente para a transformação social e o fomento Às ações que integrem o ensino, a
pesquisa e a extensão, dentro das áreas temá�cas respec�vas.

 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. O presente Edital disponibiliza bolsas voltadas exclusivamente para os estudantes de graduação
desta Universidade; 
2.2. A bolsa terá o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e período de vigência de até 3 (três)
meses: janeiro, fevereiro e março de 2022; 
2.3. A carga horária a ser cumprida pelo discente durante a vigência da bolsa é de 12 (doze) horas
semanais, nos turnos da manhã ou da tarde, de acordo com a conveniência e a oportunidade de cada
Coordenadoria de Extensão.

3. DAS OBOLSAS OFERECIDAS 
3.1. As bolsas ofertadas neste Edital correspondem a um total de 19 (dezenove) bolsas, e visam inserir a
par�cipação do estudante bolsista na realização das a�vidades a seguir, conforme quan�ta�vo listado:

a) A�vidades lúdicas no Projeto Brincarmóvel – 04 bolsas; 
b) Atuação no Projeto PpPs - Gestão e Inovação das Ações de Extensão na UFC – 03 bolsas; 
c) Prestação de atendimento ao público externo e interno na Coordenadoria de Extensão do Campus
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do Benfica (administra�vo) – 02 bolsas; 
d) Atuação no projeto de Captação de Vagas de Estágio através de Ações junto ao Setor Produ�vo -
05 Vagas; 
e) Atuação no processo de editoração na Revista Eletrônica Extensão em Ação – 01 bolsa; 
f) Atuação no Projeto Business Intelligence da PREX (BI PREX) – 4 bolsas.

4. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 
4.1. O período de inscrição será entre 08/12/2021 e 13/12/2021, exclusivamente pela internet: clique
aqui[2]; 
4.2. Os candidatos interessados deverão preencher o formulário eletrônico, e anexar, no mesmo ato e
dentro do mesmo prazo es�pulado: a) comprovante de matrícula atualizado; b) histórico escolar
atualizado; 
4.3. Ainda no ato de inscrição, o candidato deverá observar a cláusula para autorização para tratamento
de dados pessoais do par�cipe, cabendo-lhe, neste momento, analisar os termos e fornecer seu
consen�mento, de forma livre e inequívoca, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD); 
4.4. Os documentos anexados deverão estar em formato PDF nato-digital, ou digitalizado (evite bater
fotos do documento); 
4.5. Documentos ilegíveis, entregues presencialmente ou fora do prazo es�pulado não serão aceitos; 
4.6. A inscrições e/ou documentação enviadas por outro meio que não seja o formulário respec�vo
indicado no item 4.1, serão consideradas como não enviadas.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 
5.1. O responsável por cada Projeto, Programa ou Coordenadoria à qual deverá ficar vinculado o bolsista
pleiteante formará uma Comissão específica a fim de proceder a avaliação do(a) candidato(a). 
5.2. O processo sele�vo ocorrerá, conforme cronograma anexo, por meio de avaliação do histórico
acadêmico do estudante, seguida de uma entrevista; 
5.3. A concessão da bolsa será ́feita por indicação das Coordenações de Extensão, mediante classificação
ob�da pelo candidato no citado processo sele�vo, nos exatos limites das vagas oferecidas no item 3.1
deste Edital; 
5.4. Após a divulgação dos resultados no dia 16/12/2021, os bolsistas selecionados deverão levar à Pró-
Reitoria de Extensão, presencialmente, cópias �sicas da documentação apresentada no ato de inscrição
(comprovante de matrícula e histórico acadêmico, ambos atualizados), devendo fazê-lo até o dia
20/12/2021, sob pena de desclassificação; 
5.5. Ficam impedidos de concorrer neste certame os discentes que já se encontrem contemplados por
outra bolsa oferecida por esta Universidade, devendo, no ato de inscrição, manifestar a verdade sobre o
estado atual desta circunstância, sob as penas da Lei aplicável em caso de falsa declaração.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) BOLSISTA 
6.1. Uma vez selecionado para uma das bolsas ofertadas neste Edital, caberá ao estudante bolsista:

a) Atuar de forma contribu�va e colabora�va, sempre zelando pelo material recebido para a
execução das a�vidades; 
b) Par�cipar de reuniões agendadas previamente pelo Coordenador do Projeto e/ou Programa, ou
pelo respec�vo responsável pelo setor a que esteja vinculado; 
c) Cumprir os prazos para elaboração e apresentação de resultados; 
d) Par�cipar da elaboração de material didá�co quando solicitado; 
e) Estar disponível para a realização das demais a�vidades per�nentes ao exercício da bolsa,
conforme demandas do Projeto, Programa ou Setor a que esteja vinculado; 
f) Solicitar, com antecedência, qualquer material de apoio que venha a necessitar para a realização
de a�vidades; 
g) Comunicar eventual abandono do curso ou trancamento de matrícula; 
h) Avisar, com antecedência, sobre a impossibilidade de comparecer a qualquer dos encontros e/ou
reuniões designados. 
i) Manter a�tudes de respeito e urbanidade com todos os envolvidos nos Projetos e/ou Programas,
e com todos os demais servidores da Pró-Reitoria e Extensão.

https://forms.gle/TkQy9eiA95BLqWN98
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. Caso o candidato selecionado na forma do item 5 deste Edital não assuma suas funções, a vaga ficará
em aberto, sendo convocado o candidato que es�ver selecionado na posição subsequente, seguindo-se
rigorosamente a ordem de classificação do processo sele�vo; 
7.2. Perderá direito à concessão da bolsa o(a) estudante que, no curso das a�vidades, descumprir
injus�ficadamente qualquer das obrigações previstas no item 6 deste Edital; que abandonar suas
funções; que solicitar seu desligamento ou vir a abandonar o curso ou trancar sua matrícula; 
7.3. Também perderá a bolsa aquele estudante que, no ato de convocação para assunção da bolsa
oferecida neste Edital, encontrar-se já contemplados com outra bolsa oferecida por esta Universidade,
consoante disposto no item 5.4 deste Edital e omi�r tal fato no ato da inscrição; 
7.4. A função de bolsista não cons�tui cargo ou emprego, nem representa vínculo emprega�cio ou
qualquer outro vínculo de natureza trabalhista que possa acarretar qualquer encargo obrigacional em
relação à UFC; 
7.5. Os casos omissos neste Edital serão avaliados e decididos pela Pró-Reitora de Extensão.

 

Profa. Elizabeth De Francesco Daher 
Pró-Reitora de Extensão

 

 

ANEXO I

DO CRONOGRAMA

Período de inscrição De 8 a 13 de dezembro de 2021 – Pela internet
- h�ps://forms.gle/TkQy9eiA95BLqWN98

Processo de avaliação e seleção de
bolsistas 14 de dezembro de 2021

Resultado da seleção 16 de dezembro de 2021
Prazo máximo para entrega da
documentação pelo candidato

clasificado
20 de dezembro de 2021

Início das a�vidades do bolsista 3 de janeiro de 2022
 

[1] Art. 10 e Art. 12 da Lei nº 12.155/09, Art. 9º do Decreto nº 7.416/2010, Art. 7º, inciso XII da Resolução
CEPE nº 8/2013 e Arts. 3º, 5º e 9º, alínea “a“ do Anexo IX da citada resolução.

[2] h�ps://forms.gle/TkQy9eiA95BLqWN98

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO TEIXEIRA MASIH, Pró-Reitor Adjunto de
Extensão, em 06/12/2021, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2559703 e
o código CRC 5C0C70C6.
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