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EDITAL PARA SELEÇÃO DE DISCENTE VOLUNTÁRIO  

 PROJETO DE EXTENSÃO – 02 VAGAS 

 

1. EDITAL 

O Curso de Engenharia de Aquicultura da Universidade Federal do Oeste do Pará torna 

público o processo que realizará a seleção para o preenchimento de 02 vagas no Projeto 

de Extensão: “VIDA ACADÊMICA: INSERÇÃO DA METODOLOGIA CIENTÍFICA 

COMO DIFERENCIAL NA FORMAÇÃO”, de acordo com Edital Nº 03/2020 – 

CMAL/UFOPA, de 03 de novembro de 2020. 

 

2.  DAS ATRIBUIÇÕES DOS VOLUNTÁRIOS SELECIONADOS 

2.1 Serão disponibilizadas quatro (02) vagas para o projeto em questão, sendo essas sem 

remuneração, ou seja, trata-se de voluntariado;  

2.2 Os selecionados deverão assinar um termo de compromisso, que remete ao 

cumprimento das atividades na sua totalidade, designadas pela orientadora, em 

cronograma de atividades descrito no Plano de Trabalho; 

2.3 Os selecionados serão avaliados ao final da vigência do projeto pela professora 

orientadora por meio de uma Ficha de Avaliação; 

2.4 Os selecionados desempenharão as atividades com a carga horária de até 20 horas 

semanais, a serem desenvolvidas em conformidade ao Projeto de Extensão e Plano de 

Trabalho. 

2.5 Em função da pandemia (Covid-19), parte do trabalho desenvolvido pelos voluntários 

selecionados será realizado de forma remota, sendo desta forma desejável que o candidato 

tenha acesso a internet. 



 

3.  REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 

3.1 Estar regularmente matriculado e frequentar o Curso de Graduação em Engenharia de 

Aquicultura – UFOPA no Campus Monte Alegre; 

3.2 Não estar inserido em outro projeto de monitoria, pesquisa ou extensão; 

3.3 Encaminhar, até o dia 15 de novembro de 2020, um e-mail para 

(marcella.radael@ufopa.edu.br) com o assunto: “Seleção de Discente – Projeto Vida 

Acadêmica”, identificando-se com nome completo, turma a qual pertence e telefone para 

contato, anexando uma carta motivacional que expresse porque o aluno deseja 

desenvolver o projeto e porque deve ser selecionado. A carta deve constar de apenas uma 

lauda. 

 

4. SELEÇÃO: 

4.1 A seleção de discentes interessados ocorrerá dia 19 de novembro de 2020, através de: 

a) Uma entrevista online com os alunos inscritos; 

b) Análise da carta motivacional enviada anexa ao e-mail de inscrição. A nota final será 

obtida pela média dos seguintes componentes: 

• Carta motivacional (N1); 

• Entrevista (N2); 

• Atribuir-se-á a nota final a partir da seguinte fórmula: (N1 + N2 / 2); 

Os candidatos com maior média ao final do processo seletivo serão selecionados como 

voluntários para atuar no projeto. 

Comporá a comissão avaliadora a docente orientadora e outros dois servidores (as) do 

CMAL, integrantes do projeto, a serem definidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PRAZOS  

Período de inscrição 03 a 15/11/2020 

Entrevista e análise da carta motivacional 19/11/2020 

Divulgação do resultado preliminar 20/11/2020 

Prazo para interposição de recursos em relação ao resultado preliminar 20 a 22/11/2020 

Análise dos recursos 23/11/2020 

Resultado 

Reunião com os selecionados 

23/11/2020 

Início das atividades do projeto 24/11/2020 

 

 

6. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

6.1 O desenvolvimento do projeto de extensão como ação institucional, será 

acompanhado e gerenciado pela Coordenação de Programas e Projetos, da Diretoria de 

Extensão/PROCCE, em conjunto com as Unidades Acadêmicas, por meio de sua 

Comissão de Avaliação de Projetos de Extensão; 

6.2 As eventuais dúvidas dos candidatos poderão ser dirigidas à professora orientadora, 

no e-mail: marcella.radael@ufopa.edu.br. 

6.3 Casos excepcionais serão analisados e poderão ser aprovados pelo conselho do 

campus de Monte Alegre, ouvidos a comissão avaliadora desse processo seletivo, a 

coordenadora do projeto e a Comissão de Avaliação de Projetos de Extensão. 

6.4 Este edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Monte Alegre, 03 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Marcella Costa Radael 

Coordenadora do Projeto 

Docente Orientadora 


