UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

EDITAL PPGCS/ICS/UFOPA – 01/2021
Processo seletivo para bolsista de gerenciamento do site da Revista Ciências da
Sociedade.
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Sociedade (PPGCS) do
Instituto de Ciências da Sociedade (ICS) torna público que estarão abertas no período de
18 a 22 de outubro de 2021, as inscrições para seleção de um bolsista de gerenciamento
do site da Revista Ciências da Sociedade.
1 – Objetivos Gerais
Selecionar bolsista que irá atuar no gerenciamento do site da Revista Ciências da
Sociedade, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Sociedade
(PPGCS) do Instituto de Ciências da Sociedade (ICS) da Universidade Federal do Oeste
do Pará (UFOPA).
2 – Atividades a serem desenvolvidas
O candidato (a) aprovado (a) deverá desenvolver atividades vinculadas ao gerenciamento
do site da Revista Ciências da Sociedade com período de 10 meses.

3 - Dos pré-requisitos gerais
I - Ser aluno regularmente matriculado na UFOPA;
II - Não possuir outra modalidade de bolsa, exceto aquelas vinculadas às ações
afirmativas gerenciadas pela PROGES;
III- Ter desempenho acadêmico no mínimo igual ou superior a 6,0 referente ao coeficiente
médio do curso ao qual está vinculado.
IV - Ter disponibilidade de 20 horas semanais;
V - Não estar afastado por qualquer tipo de mobilidade acadêmica, inclusive intercâmbio
ou matrícula trancada;

VI – Não estar inadimplente com a PROPPIT com relação às bolsas de iniciação
científica.
4 – Das vagas e do perfil dos candidatos
4.1. Poderão se candidatar os discentes de qualquer curso de graduação da UFOPA;
4.2. Será disponibilizada 01 vaga destinada a webmaster, com os seguintes requisitos:
I – Ser discente de qualquer curso de graduação da UFOPA efetivamente matriculado no
semestre de vigência da bolsa;
II - Conhecimento de web design e design gráfico na área de produção de sites de
periódicos.
III - Comprovação de habilidade e competência em edição textual no LATEX.
IV - Comprovação de habilidade e competência na área de manutenção de sites.

5 - Do valor da bolsa e carga horária
I - As bolsas serão de R$ 525,00 mensais;
II - O bolsista selecionado deverá desempenhar 20 horas semanais de atividades.

6. Inscrições
6.1. As inscrições para a seleção de bolsistas de gerenciamento do site da Revista
Ciências da Sociedade, estarão abertas no período 18 a 22 de outubro de 2021, até às
23h59 e deverão ser exclusivamente pelo formulário de inscrição disponível no link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBnGLXbSw9C1WQed0FL2lCAfxQ5ps7V-v0ufjNKIUhGTcxA/viewform?usp=sf_link.
6.2 No ato da inscrição, o(s) candidato(s) deverá(ão) anexar toda documentação
comprobatório referente ao conhecimento e habilidades, descrita no item 4, subitem 4.2;
6.3. A inscrição do discente implicará no reconhecimento e concordância de todas as
condições estipuladas neste edital.
6.4. Não serão aceitas inscrições que descumpram as exigências contidas neste edital.
6.5. A comissão da seleção não se responsabiliza por inscrições não submetidas a tempo,
por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, sobrecarga no
sistema, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados;

7 – Seleção
7.1 – O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:
7.1.1. Análise de curriculum lattes do candidato, com respectivas comprovações dos
conhecimentos e habilidades descritos no item 4, subitem 4.2, no valor de 4 pontos.
7.1.2 Análise do histórico acadêmico do discente, no valor de 2 pontos.
7.1.2.1 Atribuição de nota escalar com base no IRA.
7.1.2.2 Esta primeira etapa é classificatória e eliminatória.
7.1.2.3 Nesta etapa, serão classificados até 5 candidatos para a entrevista.
7.1.2. Entrevista, no valor de 4 pontos, realizada de forma on-line, via google meet:
meet.google.com/hmu-urvn-auc com dia e horário previamente definidos no
cronograma.
7.1.3. O resultado final de avaliação do candidato consistirá na soma da pontuação obtida
em cada etapa descrita;
7.1.4. A ordem de classificação dos candidatos seguirá a nota obtida por eles, sendo
melhor classificado aquele que obtiver maior pontuação;
7.1.5. Será formado cadastro de reservas para assumirem vagas que porventura surjam
durante o período de vigência da bolsa, respeitada a ordem de classificação;
7.2. Os resultados parciais e final da seleção, como também a ordem das entrevistas serão
divulgados

no

site

oficial

do

Instituto

de

Ciências

da

Sociedade

(http://www.ufopa.edu.br/ics/) conforme cronograma a seguir:

8. Cronograma
19/10/2021
19/10/2021 a 22/10/2021
26/10/2021
28/10/2021
02 e 03/11/2021
03/11/2021
04/11/2021
05/11/2021
06/11/2021
08/11/2021

Divulgação do edital
Período de inscrições
Homologação e Divulgação das inscrições
Divulgação do cronograma das entrevistas
Realização das entrevistas
Divulgação do resultado final
Período de interposição de recursos
Análise dos recursos
Divulgação das respostas dos recursos
Homologação dos resultados após recursos

9 – Das Disposições Finais
9.1. Este edital terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da homologação do
resultado final.

9.2. Os candidatos terão o prazo de 24 horas para interpor recurso a partir da divulgação
do resultado.
9.3. Os casos omissos neste edital serão deliberados pela Comissão de Seleção do
PPGCS/ICS/Ufopa.

Prof. Dr. Miguel Aparício Suarez
Coordenador do PPGCS
Portaria 397/2020-Reitoria

COMISSÃO DE SELEÇÃO
Prof. Dr. Abner Vilhena de Carvalho (PPGCS/UFOPA) – Presidente
Prof. Dr. Márcio Júnior Benassuly Barros (PPGCS/UFOPA) – Membro
Prof. Dr. Rodolfo Maduro Almeida (PPGCS/UFOPA) – Membro
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ANEXOS

Anexo I - Formulário de inscrição (* a ser preenchido no google formulários)
DADOS PESSOAIS
Nome:
Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

CPF:

Nascimento:

RG:

Órgão Emissor:

Estado Civil:

Naturalidade:

Nome da Mãe:
Nome do Pai:
Telefone:

E-mail institucional:

WhatsApp:

E-mail pessoal:

Documentos comprobatórios
1) Comprovação de vínculo institucional
por meio do histórico acadêmico.

2) Comprovação do Conhecimento de web
design e design gráfico na área de produção
de sites de periódicos.

3)

Comprovação

de

habilidade

e

competência em edição textual no LATEX.

4)

Comprovação

de

habilidade

e

competência na área de manutenção de
sites.

Anexo II - Formulário de recursos
DADOS PESSOAIS
Nome:
Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

CPF:

Nascimento:

RG:

Órgão Emissor:

Estado Civil:

Naturalidade:

Nome da Mãe:
Nome do Pai:
Telefone:

E-mail:
JUSTIFICATIVA

ASSINATURA DO CANDIDATO

LOCAL E DATA

