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EDITAL N. 02/2020 CHAMADA PÚBLICA GPP/FACE/UnB 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA PROJETO DE EXTENSÃO 
 
 
 

1. DADOS DO PROJETO 
1.1 Projeto de Extensão: Roda das Minas – políticas públicas para as meninas 
1.2 Coordenadora do projeto: Profa. Magda de Lima Lúcio 
1.3 Vigência do projeto: 01/04/2019 a 01/04/2021 
1.4 E-mail: rodadasminass@gmail.com 

 
 

2. DOS OBJETIVOS DO FOMENTO 
 

2.1. Incentivar e apoiar a participação, na qualidade de bolsista, de alunas/os de graduação 
da Universidade de Brasília e de outras Instituições Públicas do Distrito Federal, em 
projetos de extensão universitária em atividades voltadas para a comunidade do Recanto 
das Emas, contemplados no Edital de Chamada Pública 01/2020 - Edital de Fluxo 
contínuo para as atividades de Extensão no Recanto das Emas; 

2.2.Disseminar o conhecimento e a prática de atividades de pesquisa e extensão. 
 

 
3. DO OBJETIVO GERAL 

 
A Roda das Minas objetiva apresentar noções e discussões de gênero compreendidas em             
conjunto com questões raciais e de desigualdade social, e políticas públicas de            
enfrentamento de violência contra as mulheres para estudantes adolescentes de escolas           
públicas do Distrito Federal. Pretende fomentar debates que permitam a construção de            
senso crítico e informativos por intermédio de roda de conversas e entrega de materiais              
(cartilhas, folder, cartazes) construídos pelo projeto.  
 

4. DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
3.1Fomentar o debate de gênero, com suas especificidades, em Escolas do Distrito                       

Federal e entorno; 
3.2 Incentivar a criação de espaços de debate e coletivos autogeridos pelos próprios                       

estudantes, de modo que promova a Igualdade de Gênero e quebra da lógica                         
patriarcal; 

3.3Distribuir material informativo sobre Políticas Públicas de Gênero e Gênero (folder,                     
cartilhas, cartazes, material em redes sociais); 

3.4Promover divulgação de eventos relacionados para as estudantes; 
3.5Promover interação entre as estudantes da escola e as discussões da Universidade. 
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5. DO PÚBLICO ALVO 

 
5.1.Extensionistas vinculadas/os ao Projeto de Extensão Roda das Minas – políticas públicas            

para as meninas  
 

6. DO CALENDÁRIO 
 

ETAPA DATA 
Divulgação do Edital 12/02/2020 
Período de inscrição 13/02 a 17/02/2020 
Previsão de seleção dos 
participantes 

18/02/2020 

Previsão de Divulgação do 
resultado final da seleção 

19/02/2020 

Prazo para recurso 19/02 a 21/02/2020 
 
 
 

6.1.Inscrições enviadas fora do prazo não serão aceitas; 
6.2.O prazo para recurso contra os resultados da seleção é de 72 horas após a divulgação do                 

resultado final da seleção, disponibilizado na página http://www.face.unb.br; 
6.3.A documentação para comprovação dos requisitos deverá ser entregue antes da seleção            

dos candidatos para que seja possível avaliar o atendimento aos parâmetros do edital, tal              
procedimento (comprovação dos requisitos do edital) será realizado antes da divulgação           
do resultado final do processo seletivo; 

5.1Divulgação: Mural da FACE/UnB e página da Faculdade de Economia, Administração,           
Contabilidade e Gestão Pública-FACE -  http://www.face.unb.br 

 
 

7. DOS REQUISITOS BÁSICOS DE PARTICIPAÇÃO 
 
7.1.  Ser selecionado (a) por meio de Chamada Pública; 
7.2.      Não possuir vínculo familiar com o (a) coordenador (a) do programa/projeto; 
7.3. Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para as atividades de extensão,             

incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral; 
7.4. Não receber bolsa PIBEX ou quaisquer outras remunerações em programas  

institucionais durante a vigência da bolsa, exceto estudante participante do  
Programa de Assistência Estudantil (PPAES) – nos termos da Resolução do  
Conselho de Administração nº12/2014 e Parecer AGU/PJU da UnB nº105/2014, item           
08. 

7.5. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos  
compromissos assumidos anteriormente em ações vinculadas ao DEX. 
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8. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
 
Para participar do Projeto supracitado, na qualidade de bolsista, a(o) candidata/o deverá ser             
extensionista do Projeto de Extensão: Rodas das Minas – políticas públicas para as meninas. 
 

     9. DOS DOCUMENTOS 
 

Os documentos listados abaixo, relativos à candidatura ao presente edital, deverão ser            
enviados, frente e verso, em formato pdf para o email rodadasminass@gmail.com; 
 

● Currículo Lattes atualizado nos últimos três meses; 
● Documento de identidade ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) Permanente,          

dentro da vigência; 
● Comprovante de vínculo com o Projeto de Extensão: Rodas das Minas – políticas             

públicas para as meninas;  
● Ficha de inscrição constante no anexo I deste edital. 

 
 

 
 
       10. DA FORMA E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

Fase 1 - Envio de e-mail com os documentos relacionados no item 9 deste edital para                
rodadasminass@gmail.com – título do email: Edital n. 02/2020 – Seleção de Bolsista,            
Projeto Roda das Minas 

 
Fase 2 - Entrevista presencial ou por Skype de caráter eliminatória onde serão avaliadas as               
qualificações das/os candidatas/os. 

 
        11. DAS ATRIBUIÇÕES DA(O) BOLSISTA 

Realizar atividades de extensão junto ao projeto, quais sejam: participação de reuniões            
para planejamento e execução das ações; participação das atividades desenvolvidas junto           
às escolas do Distrito Federal; realização de pesquisas na área temática do projeto;             
realização de outras atividades que se fizerem necessárias 

 
         12. DO VALOR DA BOLSA 

 
12.1 A(O) bolsista selecionada(a) fará jus ao recebimento de uma bolsa no valor de R$               
400,00, por um período de até 8 meses. 

 
      13. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

13.1 O pagamento será realizado em conta corrente, sendo de responsabilidade do            
bolsista o recebimento junto à agência bancária.  
 
 

mailto:rodadasminass@gmail.com
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         14.DA FORMA DE DESLIGAMENTO 
 

14.1 COMUM A TODOS OS PARTICIPANTES 
 

O período de atuação do bolsista será de 8 (oito) meses. O(A) bolsista será desligada(o) do 
projeto quando: 
 

14.1.1Não concordância com a qualidade das atividades desenvolvidas pela(o) bolsista; 
14.1.2 Considerar inadequada sua conduta profissional; 
14.1.3 Por motivos exclusivos da(o) bolsista; 
14.1.4 Suspensão das atividades e dos recursos orçamentários e/ou financeiros do 
Projeto; 
14.1.5 Por encerramento das contribuições realizadas pela(o) bolsista. 

 
 
      15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Em caso de dúvidas, a(o) candidato deve entrar em contato através do e-mail             
rodadasminass@gmail.com; Ao se inscrever no processo seletivo, a(o) candidata(o) reconhece e           
aceita as normas estabelecidas neste Edital. 

 
 
 
 
 

Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020 

 

 

 
Magda de Lima Lúcio Coordenadora do Projeto 

Departamento de Gestão de Políticas Públicas-GPP/FACE/UnB 
 

 

mailto:pesquisagppms2018@gmail.com
mailto:rodadasminass@gmail.com


5 

 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 
 
 

EDITAL N. 2/2020 CHAMADA PÚBLICA GPP/FACE/UnB 
 

Seleção de Bolsista para o Projeto de Extensão: Roda das Minas – políticas públicas 
para as meninas 

 
 

ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome 

Identidade (No e Órgão 
Expedidor) 

CPF Matrícula UnB 

Curso Faculdade/Instituto/Departamento Data de 
Nascimento 

Naturalidade 

UF País Nacionalidade 

Endereço Completo:  
 
 

Cidade CEP E-mail Telefone 
Comercial 

Telefone Residencial Telefone Celular 

OBS: 
Enviar esta ficha bem como os documentos solicitados no item 9 do presente edital para o email 
rodadasminass@gmail.com  

 

mailto:rodadasminass@gmail.com

