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CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2020 – UFOPA/CORI, de 16 de novembro de 2020. 

 

 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE DISCENTES BOLSISTAS E 

VOLUNTÁRIOS DE GRADUAÇÃO PARA O PROGRAMA DE AÇÕES 

EMERGENCIAIS (PAEM) – COVID-19, CONFORME ADITIVO N° 01  

 

A comissão de seleção composta por docentes vinculados à Proposta aprovada no Edital 

PAEM (EDITAL 01/2020 CGPRITS/GR/UFOPA ) do campus de Oriximiná, no uso das suas 

atribuições e de acordo com ADITIVO Nº 1 AO EDITAL Nº 1/2020/CGPRITS/GR/UFOPA-

EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS DE GRADUAÇÃO, 

torna pública a chamada para a seleção de discentes para atuar em planos de trabalhos vinculados 

ao projeto. 

 

DO PROJETO E PLANOS DE TRABALHO 

 

Título do Projeto de Pesquisa: Plataforma de Suporte ao Ensino utilizando Tecnologias 

Acessíveis a Realidade da Infraestrutura de internet da Amazônia. 

 

Planos de trabalho 1:  Plataforma de Suporte ao Ensino - Sistema WEB 

O(A) bolsista selecionado(a) será responsável pelo desenvolvimento levantamento bibliográfico e 

do estado da arte das tecnologias que serão usadas para o desenvolvimento do ambiente 

computacional mais adequadas para região amazônica e por desenvolver um sistema Web leve e 

intuitivo para os docentes criarem suas turmas e inserirem seus conteúdos, podendo configurar o 

recebimento de dúvidas, questionários e informações aos discentes, que irão recebê-los em seus 

smartphones de forma automática no decorrer de um ano. 

Período da bolsa: 15/12/2020 à 15/12/2021 

Valor da Bolsa:     R$ 400,00 mensais. 

Planos de trabalho 2:  Plataforma de Suporte ao Ensino - Aplicação de Gerenciamento de 

Mensagens 



O(A) bolsista selecionado(a) será responsável por desenvolver uma aplicação inteligente para envio 

e recebimento automático de conteúdo, informações, questionários e outros, configurados pelos 

docentes via sistemas Web utilizando aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram - 

Aplicação de Gerenciamento de Mensagens, além da criação de um banco de dados não relacional 

para armazenamento das informações da plataforma e de uma aplicação Webservice de interface 

entre sistema Web, Aplicação de Gerenciamento de Mensagens e Banco de Dados para facilitar a 

manutenção do código. 

Período da bolsa: 15/12/2020 à 15/12/2021 

Valor da Bolsa:     R$ 400,00 mensais. 

 

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE ALUNOS 

 

a) Ser estudante do curso de Sistemas de Informação do CORI e estar regularmente matriculado no 

período letivo em que ocorrer a seleção;  

b) Ter disponibilidade mínima de 20 (vinte) horas semanais para dedicação à execução do plano de 

trabalho, sem prejuízo das atividades acadêmicas do curso;  

c) Não possuir vínculo empregatício ou bolsa; 

 

O processo de seleção dos discentes serão em duas etapas: 

• 1° Fase (eliminatória) Homologação das inscrições 

O período de inscrição dos discentes: das 8 horas do dia 18/11/2020 às 18 horas do dia 

20/11/2020, através do e-mail: flavia.monteiro@ufopa.edu.br. É de responsabilidade do aluno 

fornecer as informações corretas (Nome, Matricula, Semestre, Plano de Trabalho que deseja 

concorrer), inclusive a modalidade que deseja concorrer (Conforme estabelecido no item 10.1.2 

do EDITAL Nº 1/2020/CGPRITS/GR/UFOPA):  

Conforme estabelecido no item 10.1.2 do EDITAL Nº 1/2020/CGPRITS/GR/UFOPA, as bolsas 

PAEM serão implementadas em três modalidades, destinadas a estudantes que: 

a) Modalidade I – PSR Ampla Concorrência 

I. Ingressaram na Ufopa pelo Processo Seletivo Regular (PSR), por ampla concorrência; 

b) Modalidade II – PSR Cotista 

I. Ingressaram na Ufopa pelo Processo Seletivo Regular (PSR) por cotas; OU 

II. Estudaram todo o Ensino Médio em escola pública; OU 

III. Encontram-se em condição de vulnerabilidade socioeconômica atestada pela Proges em 

seus editais; 



c) Modalidade III – PSE, ou Quilombola ou Indígena 

I. Ingressaram pelos Processos seletivos especiais indígena (PSEI) ou quilombola (PSEQ); OU 

II. Ingressaram na Ufopa pelo Processo Seletivo regular (PSR), mas se autodeclaram indígenas 

ou quilombolas. 

 

• 2° Fase (classificatória) Entrevista  

Os candidatos que tiverem inscrição homologada serão avaliados conforme os critérios 

abaixo, com distribuição dos valores de escala de 0 a 10. Devido à suspensão das atividades 

presenciais, as entrevistas serão realizadas por videoconferência. O horário e o link da entrevista 

serão divulgados pela comissão responsável pelo projeto no e-mail dos candidatos, junto com o 

resultado da 1ª fase. 

 

DOS RESULTADOS E RECURSOS 

 

 Os resultados da primeira e segunda fase serão enviados por e-mail para os discentes 

inscritos e serão publicados através da divulgação no site oficial do campus de Oriximiná.  

 Após cada etapa, os resultados podem ser contestados pelos inscritos na seleção e os recursos 

devem ser enviados, de acordo com o cronograma descrito abaixo para os e-mails: 

flavia.monteiro@ufopa.edu.br.  

No e-mail de recurso deve constar, em anexo o FORMULÁRIO DE RECURSO (ANEXO 

1 desta chamada pública. 

 

Critérios de avaliação da Entrevista Pontuação Máxima 

Desenvoltura com a relação à temática do projeto em que o candidato 

está inscrito 

3,0 

Conhecimentos com relação a experiências com monitoria, estágio, 

participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão 
3,0 

Segurança nas respostas aos questionamentos 3,0 

Pontualidade 1,0 

 

 

DO CRONOGRAMA 

Período de inscrição 

18/11 (a parti das 8 horas)  à 

20/11/2020 (até às 18 horas) - via 

mail 

Período de seleção - 1ª Fase Homologação da inscrição 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 a Comissão de Seleção; 

Responsável: candidato 

25 e 26/11/2020 

Análise da interposição de recursos da 1º fase 

Homologação 
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 Comissão de Seleção; 

Responsável: candidato 

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 pelos professores ao CGPrits 
08/12/2020 

Publicação do Resultado dos Recursos da Análise e  09/12/2020 

Resultado Final da seleção dos discentes 

Responsável: CGPRITS 
09/12/2020 

Encaminhamento dos documentos dos discentes 

selecionados (conforme item 8.1 deste documento) 
11/12/2020 

Início das atividades de Paem 15/12/2020 
 

 

Oriximiná – Pará, 16 de novembro de 2020 

Comissão de seleção: 

 

 

Drª Flávia Pessoa Monteiro (SIAPE 30046424) 

Professora do Magistério Superior 

 

 

Drª Suzane Cruz de Aquino Monteiro (SIAPE 2391001) 

Professora do Magistério Superior 

 

 



 

 

Professora do Magistério Superior 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2020 – UFOPA/CORI, de 16 de novembro de 2020. 

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

 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE RECURSO  

 

Nome do candidato ____________________________________________________________ 

N° de matrícula _______________________________________________________________ 

Endereço ____________________________________________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oriximiná – Pará, ____ de novembro de 2020. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do candidato 


