UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI E CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE
ORIXIMINÁ
CHAMADA PÚBLICA CONJUNTA Nº 02/2020 – UFOPA – CJUR/CORI, de 13 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
DO EDITAL 01/2020 CGPRITS/GR/UFOPA
(file:///D:/usuario/Downloads/Edital_Paem_Aditivo_EditalSele%C3%A7%C3%A3oBolsistas.pdf)
A comissão de seleção mista, composta por docentes vinculados à Proposta aprovada no
Edital PAEM (EDITAL 01/2020 CGPRITS/GR/UFOPA ) dos campi de Juruti e 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: Integração Multicampi: Unidos no combate à COVID-19.
Planos de trabalho 1: Integração Multicampi - Ação em Juruti
Visa auxiliar o desenvolvimento da proposta “Integração Multicampi: Unidos no combate
à COVID-19”, no Campus Universitário de Juruti (CJUR), que dentro desse projeto ficará
responsável por fornecer kits de volta às aulas aos campi de Juruti, Alenquer e Monte Alegre. Para
isso, juntamente com a empresa júnior da Agronomia do CJUR, CAAM Jr., serão realizadas as
seguintes atividades: acompanhamento da aquisição das máscaras de tecidos e sacos de TNT;
montagem dos kits de volta; divisão dos kits por campi; organização e envio aos campi de
Alenquer e Monte Alegre; Distribuição dos kits no campus de Juruti; Realização de campanhas
educativas que visem conscientizar a comunidade acadêmica em atitudes corriqueiras, objetivando
evitar a contaminação e disseminação da COVID-19, promovendo um retorno tranquilo e seguro
para todos.

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

R$ 400,00 mensais.

Planos de trabalho 2: Integração Multicampi - Ação em Oriximiná
Visa auxiliar o desenvolvimento da proposta “Integração Multicampi: Unidos no combate
a COVID-19”, no Campus de Campus de Oriximiná (CORI), que dentro desse projeto ficará
responsável por fornecer kits de volta às aulas aos campi de Oriximiná, Itaituba e Óbidos. Para
isso, juntamente com a empresa júnior do CORI, CBSI Jr., serão realizadas as seguintes
atividades: acompanhamento da aquisição das máscaras de tecidos e sacos de TNT; montagem
dos kits de volta; divisão dos kits por campi; organização e envio aos campi de Itaituba e Óbidos;
Distribuição dos kits no campus de Oriximiná; Realização de campanhas educativas que visem
conscientizar a comunidade acadêmica em atitudes corriqueiras, objetivando evitar a
contaminação e disseminação da COVID-19, promovendo um retorno tranquilo e seguro para
todos.
Período da bolsa: 15/12/2020 à 15/12/2021
Valor da Bolsa:

R$ 400,00 mensais.

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE ALUNOS UFOPA- CAMPUS JURUTI
(CJUR):
a) Ser estudante do curso de Agronomia do CJUR 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.

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE ALUNOS UFOPA- CAMPUS
ORIXIMINÁ (CORI):
a) Ser estudante dos cursos de Ciências Biológicas ou 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 dos e-mails: davia.talgatti@ufopa.edu.br (para os estudantes do Campus
de Oriximiná) e celeste.rossi@ufopa.edu.br (para os estudantes do Campus de Juruti). É de
responsabilidade do aluno fornecer as informações corretas (Nome, curso, semestre que está
cursando, nome do Projeto contemplado, o qual a bolsa está vinculada), 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 email para os discentes
inscritos e serão publicizados através da divulgação nos sites oficiais dos campi de Juruti e
Oriximiná da Ufopa.
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:
davia.talgatti@ufopa.edu.br

(para

os

estudantes

do

Campus

de

Oriximiná)

e

celeste.rossi@ufopa.edu.br (para os estudantes do Campus de Juruti).
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
Período de seleção - 1ª Fase Homologação da inscrição
Resultado Preliminar da 1º fase Homologação
Prazo para interposição de recursos da 1º fase
Homologação, via e-mail para a Comissão de Seleção;
Responsável: candidato
Análise da interposição de recursos da 1º fase
Homologação
Resultado da 1ª Fase, após análise de recursos.
Período de Seleção – 2ª Fase Entrevista
Resultado Preliminar da 2º fase Entrevista
Prazo para interposição de recursos da 2º fase
Entrevista, via e-mail para a Comissão de Seleção;
Responsável: candidato
Análise da interposição de recursos da 2º fase
Entrevista
Envio dos Resultados de Análise dos Recursos e
Resultado Final pelos professores ao CGPrits
Publicação do Resultado dos Recursos da Análise e
Resultado Final da seleção dos discentes

18/11 (a parti das 8 horas) à
20/11/2020 (até às 18 horas) - via
mail
23/11/2020
24/11/2020
25 e 26/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
30/11 a 03/12/2020
04/12/2020

05 e 06/12/2020

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
09/12/2020

Responsável: CGPRITS
Encaminhamento dos documentos dos discentes
selecionados (conforme item 8.1 deste documento)
Início das atividades de Paem

11/12/2020
15/12/2020

Juruti – Pará, 13 de novembro de 2020

Comissão de seleção

Drª Celeste Queiroz Rossi (SIAPE 2426826)
Professora do Magistério Superior

Drª Dávia Marciana Talgatti (SIAPE 2391001)
Professora do Magistério Superior

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI E CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE
ORIXIMINÁ
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020 – UFOPA CJUR/CORI, de 13 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

Juruti/Oriximiná – Pará, ____ de novembro de 2020.

__________________________________________________
Assinatura do candidato

