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EDITAL PROEX Nº 04/2018 
 Seleção de Bolsistas para atuarem no PROJETO GOTA D’ÁGUA: CONSCIENTIZAÇÃO DE ALUNOS DA 

REDE ESTADUAL DE ENSINO SOBRE O USO RACIONAL DA ÁGUA 

 

 

Em conformidade ao edital PROEX nº 04/2018, a coordenadora do “Projeto Gota d’água conscientização de 

alunos da rede estadual de ensino sobre o uso racional da água”, vem através deste abrir chamadas e 

selecionar bolsistas e voluntários para atuarem na ação extensionista de caráter socioambiental.  

 

1. Objetivo do Projeto 

O objetivo do projeto é realizar palestras e distribuição de material informativo acerca do uso racional da 

água em escolas da rede pública de ensino. Os bolsistas selecionados serão lotados no Laboratório de 

Limnologia e serão responsáveis pela elaboração e execução das palestras, além da confecção de material 

informativo (folders e banners). Todas as atividades serão supervisionadas pela coordenadora do projeto. 

 

2. Período de inscrição 

2.1. As inscrições ocorrerão no período de 09 a 11 de maio do corrente ano.  

 

3. Requisitos para candidatura  

3.1. Ser aluno matriculado e frequentando regularmente o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Ufac.  

3.2. Ter disponibilidade de 12 horas semanais para atuarem nas ações do projeto, nos horários da manhã e 

tarde.  

3.3. Não ter vínculo com nenhuma outra bolsa ou auxílio. 

 

4. Processo seletivo  

Os candidatos devem enviar ao e-mail eliete.sousa@gmail.com com os documentos: 

a) Uma carta de intenções de até 1 (uma) página (fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5), na qual deve 

expor (I) suas expectativas em relação ao projeto, (II) suas experiências e (III) como a presente ação 

socioambiental se relaciona com sua área. 

b. Na página seguinte, do mesmo documento, o candidato deve adicionar seu nome completo, telefone para 

contato, endereço de e-mail, número de matrícula institucional, CPF, número da conta bancária e agência. 

c. Histórico com médias das disciplinas cursadas, do Portal do Aluno. 

Parágrafo único. O assunto do e-mail deve ser preenchido com o nome completo do candidato, para 

facilitar a organização da caixa de entrada do projeto. 

d. Os s candidatos não selecionados permanecerão em cadastro de reserva e poderão atuar como estudantes 

voluntários na ação de extensão, recebendo ao final o certificado de extensão para fins de atividades 

complementares. 

e. Os candidatos que atuarem como voluntários durante o projeto, diante de eventual vacância dos bolsistas 

terão preferência para assumir a vaga, conforme avalição do coordenador, com a devida consulta da equipe. 

f. Ao final do projeto, os participantes, que efetivamente contribuírem, receberão o certificado de extensão 

com as horas equivalentes, para serem integralizadas ao currículo como atividades complementares. 

e. O resultado da seleção será publicado após o dia 18/05/2018. 

 

5.Das vagas, vigência e valor da bolsa 
5.1. Serão oferecidas duas vagas para atuarem durante seis meses (de junho a novembro de 2018).  

5.2. Cada bolsa terá um valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.  

 

Rio Branco, Acre, 03 de maio de 2018.  

 

 

 

Profa. Dra. Eliete dos Santos Sousa 

Coordenadora do Projeto 
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