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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de 01 bolsista de extensão para atuar no 

âmbito da Atividade de Extensão “Grupo Frequências”, sob a coordenação do Prof. João Vitor de Carvalho 

Fontes. O período de trabalho será de maio de 2022 a agosto de 2022 e equivalem ao montante de R$ 320,00 

por mês, totalizando R$ 1280,00.  

 

Poderão se inscrever os(as) alunos(as) de graduação da UFSCar que atenderem aos seguintes critérios: 

 

1. Ser estudante regularmente matriculado do curso de engenharia mecânica da UFSCar;  

2. Ter disponibilidade para cumprir a carga horária semanal mínima de 12 horas de trabalho;  

3. Não possuir compromisso de monitor acadêmico, bolsista de programas de iniciação científica ou 

estagiário com remuneração de outros programas e não possuir emprego(s) de qualquer natureza 

durante a vigência da bolsa.  

O processo de seleção será constituído das seguintes etapas: 

 

• Etapa 1: Inscrição (de 20 de abril a 30 de abril de 2022)  

• Etapa 2: Análise do Histórico Escolar e Entrevista (02 de maio de 2022)  

• Etapa 3: Divulgação dos resultados (03 de maio de 2022)  

Os critérios de seleção serão baseados nas seguintes notas: 

 

• Nota N1: Nota atribuída em função da média geral total constante no histórico escolar completo do 

candidato: Se MP >= 9 então N1 = 10; Se 8 <= MP < 9 então N1 = 8,5; Se MP < 8 então N1 = 7. 

• Nota N2: Nota valendo entre zero e dez pontos que será atribuída ao candidato após entrevista via 

Google Meet com o coordenador da atividade. O horário da entrevista será previamente agendado por 

e-mail. Na entrevista, serão avaliados critérios desejados como: experiência em criação de conteúdo, 

experiência em ferramentas de design e inserção em algum grupo minoritário. 

• De acordo com o edital da ProEx, o processo de seleção de bolsista irá priorizar estudantes que 

ingressaram pelo Programa de Ações Afirmativas ou que participem do Programa de Assistência 

Estudantil da UFSCar. 

 

Será selecionado o(a) aluno(a) que apresentar a maior nota final (NF) dada por: NF = (N1 + 2*N2) / 3  

 

A inscrição deverá será realizada entre os dias 20 de abril e 30 de abril de 2022 enviando e-mail com assunto: 

Bolsa Extensão – Grupo Frequências para joaofontes@ufscar.br. O(A) candidato(a) deverá anexar o histórico 

escolar completo e informar os seguintes dados pessoais (Nome Completo, RA e telefone de contato). 

 

A divulgação do resultado com a identificação do candidato(a) aprovado(a) pelo processo de seleção será 

divulgada na página da internet do Departamento de Engenharia Mecânica no dia 03 de maio de 2022. 
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