
                 UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

EDITAL N° 141/2010 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE EXTENSÃO: 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

Projeto Gestão de Resíduos Sólidos 

1 – Do objetivo 

A Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão – PROPEX e a 

Coordenação do Programa de Educação e Gestão Ambiental comunicam que estão 

abertas as inscrições de candidatos para o preenchimento de vagas para BOLSISTAS 

EXTENSIONISTAS no referido projeto de Gestão de Resíduos Sólidos, cujo processo de 

seleção será regido pelo presente edital. 

 

2 – Das vagas e carga horária 

Serão selecionados 02 (dois) bolsistas extensionistas para atuarem no projeto Gestão de 

Resíduos Sólidos, nos subprojetos da brinquedoteca e em atividades de secretaria do 

programa, cada um com carga horária de 20 horas semanais (bolsa integral) a serem 

cumpridas conforme estabelecido pela Coordenação do Programa. 

 

3 – Das atribuições das vagas para os subprojetos 

Os candidatos selecionados deverão desenvolver as atividades nos subprojeto, conforme 

abaixo descritas, para as quais serão capacitados, além de conhecerem todas as atividades 

desenvolvidas no projeto.  

 

3.1 Brinquedoteca: 

• Aplicação de oficinas de Ed. Ambiental para a comunidade interna e externa da 

UNESC; 

• Organização do material de trabalho; 

• Entrega de relatório a cada dia 15 de cada mês; 

• Organização do local de trabalho; 

• Criação de brinquedos; 

• Manutenção de brinquedos.  

• E outras atividades solicitadas pela coordenação 

 

4 – Do valor e vigência das bolsas de extensão 



 2 

a) Aos selecionados no processo seletivo regido por este Edital, serão destinadas bolsas 

integrais de extensão no valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), na forma de desconto 

em mensalidades. 

b) A vigência da bolsa será determinada pelo resultado da avaliação do bolsista a ser 

realizada mensalmente pelos docentes da UNESC envolvidos no programa. 

 

5 - Dos requisitos mínimos para os candidatos à seleção 

5.1) São características desejadas nos candidatos: responsabilidade, frequência, 

pontualidade, iniciativa, organização, espírito de colaboração, criatividade, persistência, 

dinamismo e facilidade de comunicação e capacidade de trabalhar em equipe.  

5.2) Os candidatos às referidas vagas devem estar regularmente matriculados a partir das 

fases iniciais nos cursos abaixo relacionados: 

• Ciências Biológicas, Biologia (Bacharel) Artes visuais, Pedagogia, Educação 

Física, Geografia, Eng. Ambiental, Engenharia de materiais: Uma vaga para o 

período Matutino e outra para o período vespertino  

5.3) O candidato deve dispor de 20h semanais para bolsa integral durante a vigência da 

bolsa. 

5.4) O candidato não deve receber outra forma de bolsa integral para atividades de 

extensão e/ou pesquisa resultante de fomento proveniente da instituição; 

5.5) O não cumprimento dos dispositivos anteriores acarretará a exclusão do candidato 

deste processo seletivo. 

 

6 - Do período, local e documentos para inscrição. 

a) As inscrições estarão abertas no período de 03 a 14 de setembro de 2010, das 14:00 

às 19:00, na sala Gestão de Resíduos Sólidos, situada dependências do horto florestal. 

b) Para a efetivação da inscrição os acadêmicos interessados deverão apresentar: 

- Ficha de Inscrição devidamente preenchida (em anexo ao presente edital e disponível 

na sala Gestão de Resíduos Sólidos, situada dependências do horto florestal). 

- Comprovante das disciplinas cursadas (espelho) disponível no sistema acadêmico da 

UNESC. 

- Declaração de que o acadêmico não é formando no segundo semestre de 2010 (modelo 

disponível no site www.unesc.net/extensao) . 

 

VII – Da seleção 

a) A entrevista para a seleção dos (as) acadêmicos (as) será realizada no dia 15 de 

setembro de 2010, das 14 h às 17h, na sala Gestão de Resíduos Sólidos, situada 

dependências do horto florestal.  
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b) A entrevista será realizada pelo Coordenador do Programa e Educação e Gestão 

Ambiental e pela Gestora da Gestão de Resíduos Sólidos. 

 

VIII - Da publicação do resultado 

O resultado da seleção dos bolsistas será divulgado no mural da PROPEX, sala 03 do 

bloco administrativo, no dia 16/09/2010, até às 19 horas. 

 

IX - Das Disposições Gerais 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Extensão da Unidade Acadêmica 

HCE. 

 

Criciúma, 03 de setembro de 2010.  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Recart dos Santos 
Coordenador do Programa de Educação e 

Gestão Ambiental 
 

 
Ricardo Aurino de Pinho 
Pró Reitor da PROPEX 
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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E 

GESTÃO AMBIENTAL 

Projeto Gestão de Resíduos Sólidos 

 

ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
Pelo presente, solicito inscrição como candidato (a) a seleção para Bolsa de Extensão 

Universitária, conforme Edital nº ___/2010 da Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e 

Extensão - PROPEX da Universidade do Extremo Sul Catarinense –UNESC. 

 
 
Informações Pessoais 
 
Nome completo________________________________  Data de nascimento 

____/___/___. 

Naturalidade:_______________________________________________________________ 

RG Órgão expedidor:_________________________________________________________ 

CPF:______________________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________ 

nº_______________ 

Bairro:____________________________________________________________________

_ 

Cidade:_________________________ 

 Estado_________________________ 

CEP:___________________________ 

Telefone:________________________ E-mail: 

________________________________________ 

 
Informações acadêmicas: 
Curso:_________________________________ 

Semestre/ano:___________________________ 

Nº de matrícula:__________________________ 

Breve descrição de suas habilidades: 
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Breve descrição de experiências anteriores na área: 

 

 

 

 

 

 

Motivos pelos quais deseja atuar no projeto: 

 

 

 

 

_____________________________, ____ de _____________ de 2010. 

                                                                                                    

 

Assinatura do candidato 

 


