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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALENQUER 

 

 
CHAMADA DE SELEÇÃO Nº 01/2022 – Campus Alenquer / UFOPA, de 07 de março 2022. 

 
 

SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS PEEX, REFERENTE AO EDITAL Ufopa Nº 

001/2022 

 
Os professores Raoni Fernandes Azerêdo, Maria do Rosário da Silva e Washington Jose de Sousa, do 

Campus Universitário de Alenquer, da Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa, tornam pública a 

seleção de bolsistas para atuarem nos planos de trabalho referentes ao Projeto “Fortalecimento de práticas 

integradas em gestão social, agricultura familiar-extrativista e cultura da cooperação no município de Alenquer”. 

 
1. DAS BOLSAS 

1.1 A presente seleção tem como suporte financeiro os valores correspondentes a 04 (quatro) Bolsas, 

com valor nominal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para alunos de Graduação e 04 (quatro) Bolsas, 

com valor nominal de R$100,00 (cem reais) para alunos de Ensino Médio, e 01 (um) auxílio PEEx-Pós- 

graduação no valor de R$ 5.952,38 (cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito 

centavos) a serem concedidas aos aprovados e selecionados pelos docentes contemplados, tendo como 

período de atividade de abril de 2022 a março de 2023. 

1.2 Os bolsistas desenvolverão suas atividades de acordo com o plano de trabalho, sem vínculo 

empregatício com a Ufopa. 

 

2. REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DE BOLSA 

2.1 São requisitos para a obtenção das Bolsas PEEX: 

a) Para bolsistas de Graduação - estar regularmente matriculado no curso de Administração, Campus 

Alenquer, no período letivo em que ocorrer a seleção; 

b) Para bolsistas de Ensino Médio - estar regularmente matriculado na rede pública de ensino, cursando 

primeiro e segundo ano, no período letivo em que ocorrer a seleção; 

c) não ter sofrido nenhuma reprovação por falta; 

d) não ter outra bolsa, (estágio remunerado, Pibex, Pibic, Pibid, Pibit, PET, bolsa ou auxilio de outra 

natureza). 
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3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

As inscrições para a seleção de bolsistas PEEX estarão abertas no período de 09 a 16 de março de 

2022, via e-mail raoni.azeredo@ufopa.edu.br 

 

3.1 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO 

- Cópia da carteira de identidade; 

- Cópia do CPF; 

- Histórico escolar do Ensino Médio ou do curso de Graduação, até o presente semestre; 

- Ficha de inscrição preenchida (Anexo I); 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção será realizada em duas etapas 

1ª Etapa: 

Inscrição: (de 09 a 16/03/2022) e entrega de documentos via e-mail raoni.azeredo@ufopa.edu.br: 

Homologação dos inscritos: (17/03/2022) 

2ª Etapa: 

Seleção dos Bolsistas Inscritos, por meio de entrevista a ser realizada no dia 18/03/2022, via Google 

Meet, com início às 9h (ordem da entrevista será definida por sorteio), impreterivelmente. O link da 

reunião para realização do sorteio, será enviado através dos e-mails dos candidatos com uma hora de 

antecedência. 

Responsável: Professores-orientadores, de acordo com os critérios de seleção do Quadro I. 

Quadro I: Critérios de Seleção 
 

Critérios Pontuação Máxima 

Mérito de Desempenho Acadêmico 5,0 

(de acordo com o Índice 

Acadêmico) 

Atuação em Projetos de Ensino, Pesquisa e/ou extensão 

vinculados ao Campus Alenquer 

5,0 

(0,5 por semestre de atuação) 

Entrevista 10,0 

(De acordo com os critérios do 
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 ANEXO III) 

TOTAL 20,0 

A nota final calculada conforme a média aritmética a partir da pontuação entre os critérios. Os 

candidatos serão classificados em ordem decrescente de média. Havendo desistência do bolsista, o 

próximo da fila de espera poderá assumir a vacância da cota. Recursos devem ser enviados pelos 

discentes interessados, de acordo com o cronograma a seguir, no modelo anexo a esta chamada, para o e- 

mail: raoni.azeredo@ufopa.edu.br 

 

5. DO CRONOGRAMA 

DETALHAMENTO PRAZOS 

Publicação da chamada de Seleção Bolsistas 09/03/2022 

Período de inscrição dos bolsistas 09 a 16/03/2022 

Período de Seleção dos Bolsistas Inscritos 17 a 18/03/2022 

Resultado preliminar 19/03/2022 

Recurso ao resultado Preliminar 20/03/2022 

Resultado Final 21/03/2022 

 
6. TÍTULOS DOS PLANOS DE TRABALHOS 

6.1 Pós-graduação 

Título: Gestão Social, desenvolvimento territorial e agricultura familiar- extrativista 

6.2 Graduação 

Título: Aspectos sociais, econômicos e culturais da agricultura familiar- extrativista 

Título: Políticas Públicas da agricultura familiar- extrativista 

Título: Gestão socil, associativismo e cooperativismo agrícola- extrativista 

Título: Inovação, tecnologia e agregação de valor na agricultura camponesa extrativista 

 

 

6.3 Ensino Médio 

Título: Alimentação Escolar e agricultura familiar 

Título: Cultura da cooperação 

Título: Juventude Rural: desafios e possibilidades 
Título: Juventude e interelações com a agricultura familiar 

 
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A inscrição no processo implica em aceitação plena de todos os termos emitidos nesta chamada. 

b) Em caso de empate serão priorizados alunos que estiverem em semestres mais avançados no curso. 

Permanecendo o empate, considerará o aluno que tiver maior idade; 
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c) Terão direito à bolsa os candidatos classificados dentro das vagas disponíveis neste edital, conforme à 

atuação nos planos de trabalho do projeto 

 

 

 

 

 

 
 

Alenquer-PA, 09 de março de 2022. 
 

 

 
 

 
_________________________________________ 

Prof. Ms. Raoni Fernandes Azerêdo  

Coordenador do Projeto 
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ANEXO 01 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALENQUER 
 

CHAMADA DE SELEÇÃO Nº 01/2022 – Campus Alenquer / UFOPA, de 07 de março 2022. 

Formulário de inscrição 
IDENTIFICAÇÃO: 

NOME:         

INSTITUIÇÃO:    MATRÍCULA:     

ENDEREÇO:     Nº    

COMPLEMENTO:   BAIRRO:     

CEP: TELEFONES:        

RG:  CPF:      

E-MAIL:    

DADOS BANCÁRIOS: 

Nome do Banco:   Nº da Agência:      

Número da Conta-Concorrente:                                                                                     

POSSUI BOLSA PIBEX, PIBIC, PIBID, PIBIT, PET, OU DE OUTRA NATUREZA? 

NÃO (   ) SIM ( )     

 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas e os documentos comprobatórios 

anexados são verdadeiros, e assumo total responsabilidade sobre os mesmos. 

 
Alenquer, de de 2022 

 

 

 

 

 

Assinatura do(a) candidato (a) 
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ANEXO 02 

 

Protocolo: 

Nome do Candidato:                                                                                                                   

N.º de inscrição:    

  . Local: , de de 2022. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALENQUER 

 

CHAMADA DE SELEÇÃO Nº 01/2022 – Campus Alenquer / UFOPA, de 07 de março 2022. 

 

 
FORMULÁRIO DE RECURSOS 

 
Nome do candidato:                                                                                                             

N.º de inscrição:    

Endereço:   

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local: , de de 2022. 

 

 

Assinatura do Candidato Responsável 

pelo recebimento 

 
 

N.º de inscrição: . Local: 
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ANEXO 02 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALENQUER 

 

CHAMADA DE SELEÇÃO Nº 01/2022 – Campus Alenquer / UFOPA, de 07 de março 2022. 

 
Ficha de avaliação de Entrevista 

 
Nome do candidato:    

 

 
DOCUMENTOS Nota 

1. Mérito de desempenho acadêmico  

2. Atuação em Projetos de Ensino, Pesquisa e/ou extensão vinculados ao 
Campus Alenquer 

 

CRITÉRIOS ENTREVISTA 

 

Nota 

1- Desenvoltura com a relação à temática do projeto em que o candidato 
está inscrito (5,0) 

 

2- Conhecimentos com relação a experiências com monitoria, estágio, 
participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão. (2,0) 

 

3- Segurança nas respostas aos questionamentos (2,0)  

4- Pontualidade (1,0)  

Total  

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura da Comissão/Docente 


