
Universidade Federal do Oeste do Pará
Gabinete da Reitoria 

ADITIVO Nº1 AO EDITAL Nº 1/2020/CGPRITS/GR/UFOPA

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), considerando o Resultado Final de seleção

de  Projetos  com inscrições  homologadas  no Edital  nº  03/2019 do  Comitê   Gestor   dos

Programas  Institucionais (CGPrits), referente ao Programa de Ações Emergenciais (Paem),

torna pública a concessão de 1 (uma) bolsa Paem e cadastro para voluntários para discentes

de curso regular graduação da Ufopa que atendam aos requisitos previamente definidos no

Aditivo nº1 ao edital nº 1/2020/CGPRITS/GR/UFOPA, bem como as normas desta chamada

simplificada.

1. Título do Projeto:  “Alfabetização” em Tecnologias Educacionais Digitais aplicadas ao ensino 

remoto

1.1. No Projeto “Alfabetização” em Tecnologias Educacionais Digitais aplicadas ao ensino

remoto,  o  trabalho do bolsista consiste  em atuar  desde a  investigação  de ferramentas

digitais  aplicadas  ao  ensino  e  aprendizagem  de  forma  remota  até  a  elaboração,  mais

especificamente,  a  formatação  e  a  diagramação  de  e-books.  Em  conjunto  com  os

proponentes (Professores orientadores), atuará com o apoio nas capacitações sobre o uso

de ferramentas tecnológicas digitais ofertadas  para a comunidade acadêmica da Ufopa,

discentes e docentes. 

1.2. O bolsista deverá ter, preferencialmente, conhecimentos em informática básica, acesso

à internet e  possua computador.

2. Docente Coordenador/equipe: Claudir Oliveira/ Josecley Fialho Góes/ Marciana Lima Góes

3. Período de Inscrição: 18 a 20 de novembro de 2020

4. Local de Inscrição: https://forms.gle/Twj8Xj3zjTNTnaRAA

5. Horário: das 00h do dia 18/11 às 23:59h do dia 20/11/2020

6. Requisitos de participação:

6.1. Atender  aos  requisitos  definidos  no  ADITIVO  Nº1  AO  EDITAL  Nº

1/2020/CGPRITS/GR/UFOPA disponível  em  http://www.ufopa.edu.br/ufopa/editais-5/comite-

gestor-de-programas-institucionais/

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/editais-5/comite-gestor-de-programas-institucionais/
http://www.ufopa.edu.br/ufopa/editais-5/comite-gestor-de-programas-institucionais/
https://forms.gle/Twj8Xj3zjTNTnaRAA
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6.2. Estar enquadrado no público das modalidades II ou III de bolsas, conforme descritas no

subitens 4.1.b e 4.1.c do ADITIVO Nº1 AO EDITAL Nº 1/2020/CGPRITS/GR/UFOPA.

6.2.1. Em se tratando de bolsas Paem da Modalidade III, os estudantes que se autodeclararem

indígenas ou quilombolas, mas não ingressaram na Ufopa pelo PSEI e PSEQ, deverão anexar no

ato da inscrição a autodeclaração de etnia e declaração de pertencimento étnico devidamente

assinada, conforme anexos desta Chamada.

6.3. Ser estudante de curso regular de Graduação da Ufopa do Campus de Santarém-PA.

7. Critérios Avaliativos:

Atender aos critérios definidos no ADITIVO Nº1 AO EDITAL Nº 1/2020/CGPRITS/GR/UFOPA.

8. Cronograma (atenção aos prazos do edital e deste aditivo)

Atividades Prazos

Período de Inscrição dos discentes 18 a 20/11/2020

Período de Seleção – 1ª Fase Homologação 23/11/2020

Resultado Preliminar da 1º fase Homologação 24/11/2020

Prazo para interposição de recursos da 1º fase 
Homologação, via e-mail para 
reservalanted@gmail.com

25 e 26/11/2020

Análise da interposição de recursos da 1º fase 
Homologação Responsável

27/11/2020

Resultado da 1ª Fase, após análise de recursos. 27/11/2020

Período de Seleção – 2ª Fase Entrevista 30/11 a 03/12/2020

Resultado Preliminar da 2º fase Entrevista 04/12/2020

Prazo para interposição de recursos da 2º fase 
Entrevista, via e-mail para a 
reservalanted@gmail.com

05 e 06/12/2020

Análise da interposição de recursos da 2º fase 
Entrevista

07/12/2020

Envio dos Resultados de Análise dos Recursos e 
Resultado Final pelo Grupo Integrado do Projeto 
ao CGPrits

08/12/2020

Publicação do Resultado dos Recursos da Análise 
e Resultado Final da seleção dos(as) discentes 
Responsável: CGPRITS

09/12/2020

mailto:reservalanted@gmail.com
mailto:reservalanted@gmail.com
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Encaminhamento dos documentos dos(as) 
discentes selecionados(as) (conforme item 8.1 
deste documento)

11/12/2020

Início das atividades de Paem 15/12/2020

Entrega de frequência mensal aos(às) 
orientadores(as)

 5º dia útil de cada mês

Envio online de Relatório Final Até 30 dias após o término do Paem.

Orientação Geral aos(às) discentes 
selecionados(as)

Dezembro de 2020

Santarém, 16 de novembro de 2020.

Assinatura do Docente Coordenador/Equipe
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