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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

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

para atuar no âmbito da Atividade de Extensão Fórmula Route UFSCar 2022, sob a coordenação 

de Marcos Tan Endo. As bolsas referem-se ao período de abril a maio de 2022 e equivalem ao 

montante de R$ 320,00 por mês.  

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

critérios:  

• Estar regularmente matriculado(a) em um curso da UFSCar; 

• Ter cursado (por completo) o primeiro ano do seu curso; 

• Ter participado do Projeto de Extensão Fórmula Route UFSCar em pelo menos 1 ano; 

• Não possuir compromisso de monitor acadêmico, bolsista 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 dos(as) candidatos(as) 

• Etapa 2. Entrevista 

• Etapa 3. Divulgação do(a) bolsista selecionado(a) 

Os critérios de seleção serão baseados nas seguintes notas: 

 

● Nota 1: Número de anos no Projeto de Extensão Fórmula Route UFSCar 

comprovadas com o Certificado emitido pelo coordenador do projeto. 

○ O candidato receberá uma nota (NP) de acordo com o número de anos no 

Projeto de Extensão Fórmula Route UFSCar com Certificado, de forma que 

as notas são atribuídas da seguinte forma: 

  1 ano no Projeto: NP=9 

  2 ou mais anos no Projeto: NP=10 

 

● Nota 2: Entrevista 

○ O candidato receberá uma nota (NE) valendo entre zero e dez pontos que 

será atribuída após entrevista pessoal com o coordenador da atividade. 

 

       Será selecionado o(a) aluno(a) com a maior nota final (NF), dada por: 

 

NF=(NP+NE)/2  
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O cronograma de realização do processo seletivo para o ano de 2022 é: 

• Inscrição dos(as) candidatos(as): 04/04 a 10/04 

• Divulgação dos(as) alunos(as) inscritos(as): 11/04 

• Análise da documentação: 11/04 

• Entrevista: 12/04 

• Divulgação do(a) bolsista selecionado(a): 13/04 

Para se inscrever, o(a) aluno(a) deve enviar um e-mail para marcos.endo@ufscar.br com o 

seguinte assunto: Inscrição processo seletivo bolsa – Fórmula Route UFSCar 2022. Informando no 

corpo do e-mail o nome completo, RA, o curso e o(s) certificado(s) de Participação no Projeto 

Fórmula Route UFSCar. A lista dos(as) alunos(as) inscritos(as) será divulgada no site: 

mecanica.ufscar.br/extensao/processo-seletivo-formula 

A entrevista será realizada no Laboratório de Projeto Integrado – LPI, localizado no NuLEEn. 

O horário da entrevista será enviado ao candidato juntamente com o e-mail da confirmação da 

inscrição.  

O resultado do processo de seleção será divulgado no site: mecanica.ufscar.br/extensao/ 

processo-seletivo-formula 

   

 

Apoio: 
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