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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 

EDITAL UFSCar 50 ANOS 

 

Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de 1 bolsista de 

extensão para atuar no âmbito da Atividade de Extensão, intitulada “Auxilio na criação 

do Museu do Instituto de Açúcar  e Álcool – Campus Araras ”, contemplada pelo Edital 

especial com temática específica sobre a memória da universidade, em comemoração 

aos 50 anos da UFSCar. 

 As atividades do bolsista ficará sobre a orientação da Bibliotecária Alini Cristiani De 

Carli Demarchi – Técnica Administrativa da UFSCar. 

As bolsas referem-se ao período de agosto a dezembro de 2019 e equivalem ao 

montante de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) por mês, por 12 horas de dedicação 

semanal.  

 

1 REQUISITOS 

 

1.1 Poderão se inscrever alunos de graduação da UFSCar que atenderem aos 

seguintes critérios: 

 

 - Estar matriculado regularmente em um dos cursos de graduação da UFSCar Campus 

Araras; 

- Ter boa redação e conhecimentos em informática; 

 - Ter horário disponível para execução das atividades propostas (12 horas semanais);  

- Não acumular a bolsa de extensão com qualquer outro tipo de bolsa de fomento 

proveniente de órgãos públicos, sob pena de ressarcimento das verbas recebidas em 

duplicidade; 

 - Não ter sido excluído anteriormente de alguma bolsa de extensão por desempenho 

insatisfatório.  

 

2 INSCRIÇÕES 

 

- As inscrições poderão ser feitas no período de 06 a 13 de agosto, exclusivamente por 

e-mail 

- O(a) Interessado(a) deverá entregar o atestado de matrícula atualizado, currículo lattes 

atualizado e histórico escolar completo da graduação para o endereço de e-mail 

bar.referencia@ufscar.br 

 

3 SELEÇÃO  

 

3.1 O processo de seleção será constituído das seguintes etapas:  

 

mailto:bar.referencia@ufscar.br


- A seleção do(a) candidato(a) dar-se-á por meio da análise do desempenho escolar e 

entrevistas a serem realizadas no dia 14 de agosto de 2019, a partir das 14h, na 

biblioteca do campus Araras da UFSCar. 

- Todos os candidatos (as) devem estar presentes às 14h no local das entrevistas. 

 

3.2 Os critérios de seleção serão os seguintes:  

 

- Perfil do candidato no que se refere ao interesse do projeto; 

- Disponibilidade de horário para desenvolvimento das atividades do projeto; 

- Média ponderada total do histórico escolar completo da graduação. 

 

Resultados do processo de seleção:  

 

O resultado do processo de seleção será divulgado em 16/08/2019 no site da Biblioteca 

Campus Araras (www.bar.ufscar.br) e nas redes sociais da biblioteca. 

Após a divulgação do resultado o candidato selecionado deverá entrar em contato com a 

Unidade, por e-mail bar.referencia@ufscar.br ou ramal 2632 no mesmo dia, 

confirmando o seu interesse e proceder ao cadastramento para o recebimento da bolsa, 

junto a Pró-reitoria de Extensão.  

 

Araras, 06 de agosto de 2019  

 

Alini Cristiani De Carli Demarchi 

Coordenadora do Projeto 

 

http://www.bar.ufscar.br/

