
Seleção de Bolsistas para atuarem no projeto: “Tecnologias Educacionais” na Universidade 
Federal do Acre - Campus Floresta - Cruzeiro do Sul. 

A coordenação do projeto de extensão intitulado “Tecnologias Educacionais”, em 

cumprimento ao estabelecido no Edital Proex/Proaes 04/2021 torna público o presente 

Edital e convida os alunos desta Instituição Federal de Ensino Superior (Ifes) a 

inscreverem-se para concorrerem a 05 vagas de Bolsista de Extensão. 

1. Objetivos

Produzir e disponibilizar gratuitamente 5.000 escudos faciais, 5.000 extensores de 

máscara e 50 totens para disponibilização de álcool em gel para atender as demandas 

regionais dos serviços de saúde, educação e locais públicos com grande circulação. 

2. Sobre o Edital

 Selecionar bolsistas para atuarem como apoiadores do Projeto;

 Potencializar e ampliar os patamares de qualidade das ações propostas, projetando a

natureza das mesmas e a missão desta IFES em consonância com as demandas sociais; 

 Estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem como a

atuação profissional pautada na cidadania e na função social transformadora da educação 

superior, tendo como foco as políticas públicas; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade da educação por meio do contato direto da

comunidade universitária com realidades concretas e da troca de saberem acadêmicos e 

tradicionais; 

 Oportunizar à comunidade externa a apropriação dos saberes gerados na instituição.

3. Período, horário e local de inscrição

 As inscrições ocorrerão até as 11:00 do dia 30 de abril do corrente ano por meio do e-

mail biologia.animal.cmulti@ufac.br 

 A seleção será realizada por meio de entrevista, a ser realizada no dia 30 de abril do

corrente ano, no horário das 12:00 às 13:00, pela plataforma virtual google meeting (o 

link será disponibilizado 30 minutos antes da reunião). 



4. Requisitos para inscrição

 Ser aluno matriculado e frequentando regularmente qualquer curso de graduação da

Ufac - Campus Floresta. 

 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para atuarem nas Ações de Extensão da

Proex, presencialmente, nos horários da manhã e tarde; 

 Não ter vínculo empregatício ou com nenhuma outra modalidade de bolsa.

5. Documentos para inscrição (a serem enviados por e-mail)

 Comprovante de matrícula do semestre atual, telefone e conta bancária.

6. Das vagas

 Serão oferecidas 05 vagas para atuarem durante 4 meses (de maio e agosto de 2021);

 Os classificados além das vagas oferecidas irão compor um cadastro de reserva e serão

chamados conforme necessidade da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura ou poderão atuar 

como voluntários, conforme a demanda apresentada pela coordenação do projeto. 

7. Valor da bolsa

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

8. Processo de seleção

A seleção será realizada por uma comissão formada pelo Coordenador do projeto 

“Tecnologias Educacionais”. Sendo os critérios avaliados: 

 Entrevista com a comissão Avaliadora;

 Após a seleção, será divulgado o resultado, com início imediato das atividades.

 Os candidatos que não participarem da entrevista serão desclassificados.

Publicação do Resultado 30 de abril de 2021 

Início das atividades 03 de maio de 2021 

9. Disposições finais

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

A qualquer momento o presente Edital poderá ser suspenso em parte ou no total 

dependendo das necessidades internas da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 

Prof. Dr. Tiago Lucena da Silva 
Coordenador(a) do projeto de extensão “Tecnologias Educacionais”. 

Cruzeiro do Sul, Acre, 27 de abril de 2021. 


