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INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO – EDITAL PARA BOLSAS EACC

1- OBJETO 

O presente edital tem por objeto regulamentar a seleção de graduandos da UNIVASF para

os  projetos  do  EACC.  Os  recursos  serão  fornecidos  pela  FACEPE  conforme  projeto

aprovado  no  edital  15/2020.  Serão  ofertadas  6  bolsas  Bolsas  de  Cooperação

Técnica/FACEPE para três projetos (item 3), com valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao

mês,  por  período  máximo  de  12  meses.  Os  candidatos  deverão  selecionar  a  ordem de

preferência de projeto, observando o perfil das vagas (item 3/Anexo I).

 

2- CRONOGRAMA

Lançamento do Edital 08/02
Inscrições 08/02 até 10/02 às 18h
Divulgação  das  inscrições
Homologadas

10/02 a partir das 18 hs

Divulgação  do  horário  da
entrevista (remota)

10/02 a partir das 18 hs

Entrevista 11/02 
Resultado Final 12/02
Envio  de  documentação
para  Implementação  de
Bolsa

12/02 até 15/02

3- VAGAS

3.1. Disposição das Vagas 

Projetos Vagas Perfil Objetivos
A  -  Virtualização  do
EACC

2 Aluno
regularmente
matriculado  em
curso de graduação

Participar das ações de virtualização
da exposição permanente  do EACC
(tour  virtual);  realizar  e  ofertar
oficinas  remotas  de  ciências  para



da Univasf alunos  das  escolas  de  ensino
fundamental e médio

B  –  Elaboração  da
exposição:  “Micro  ao
Macro: Explorando as
Dimensões  do
Universo”

3 Aluno
regularmente
matriculado  em
curso de graduação
da Univasf

Elaboração  de  exposição  interativa
para  visitação  presencial  e  remota
acerca  de temas sobre astronomia  e
física  (átomos,  gravidade,  estrelas,
buraco  negro,  exobiologia,
exploração espacial, etc.)

C  -  Construção  de
Foguete:  inovação  e
tecnologia
aeroespacial

1 Aluno
regularmente
matriculado  em
curso de graduação
em  Engenharia  na
Univasf  com
conhecimentos
básicos  na  área  de
foguetemodelismo

Participar  no  “Cactus  Rocket
Design”;  participação na elaboração
de  exposição  e  oficinas  ligadas  ao
tema  de  exploração  espacial,
construção de foguetes, etc. 

4- REQUISITOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS 

4.1. Estar regularmente matriculado a partir do 3º período em um curso de graduação da

Univasf; 

4.2. Não ser bolsista de qualquer outro órgão ou programa regular de bolsas;

4.3.  Não  possuir  vínculo  empregatício  com  entidade  pública  e/ou  privada  ou  outra

remuneração regular de qualquer natureza.

4.4. Nunca ter recebido bolsa pela Facepe.

4.5. Ter acesso a internet e computador pessoal para realização das atividades do Projeto de

maneira remota no período de restrição social imposta pela Pandemia.

5- INSCRIÇÕES 

5.1.  As  solicitações  serão  recebidas  dentro  do  período  de  inscrições  constantes  no

cronograma (item 2) 

5.2.  Mandar  a  documentação em formato  .PDF para o e-mail:  estagio.eacc@gmail.com,

título do e-mail “Inscrição Processo Seletivo Simplificado”

5.3. Documentação para Inscrição:

i- Ficha de inscrição devidamente preenchido (anexo I do presente documento)

ii-  Histórico  Curricular  (obtido  no  SIG@,  não  sendo  necessário  carimbo  ou

assinaturas adicionais para a inscrição)

iii- Carta de Intenção (texto discorrendo sobre o porquê gostaria de se envolver nos

projetos do EACC; máximo de 20 linhas).

 

6- ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

mailto:estagio.eacc@gmail.com


6.1. Primeira fase: A seleção de caráter eliminatório se dará pela análise do histórico escolar

e da carta de intenção. 

6.2. Segunda fase: Serão convocados os candidatos que passaram na primeira fase para uma

entrevista  com os  coordenadores  dos  projetos  no  dia  11/02/2021,  a  ocorrer  de  maneira

remota.  As  entrevistas  serão  remotas  e  gravadas  pela  banca  de  seleção  para  fim  de

comprovação. É vedado ao candidato a gravação da entrevista sem prévia autorização da

banca de seleção. O candidato deverá acessar o link enviado para a sala remota/virtual da

entrevista,  sendo de sua inteira responsabilidade ter os meios tecnológicos para este fim.

Não  é  permitido  o  acompanhamento  da  entrevista,  sendo  que  o  candidato  deverá  estar

sozinho no seu espaço físico individual para a realização da entrevista.

6.3.  As  inscrições  somente  serão  homologadas  para  os  candidatos  que  enviarem toda  a

documentação corretamente preenchida (item 5.3).

7- BOLSA E CARGA HORÁRIA 

7.1. O valor da bolsa ofertada será R$ 500,00 (quinhentos reais), de acordo com o edital

FACEPE 15/2020.

7.2. Obrigações e compromisso dos Bolsistas (edital FACEPE 15/2020, item 19.2):

a) Dedicar-se pelo menos 12 (doze) horas semanais às atividades do Museu ou Centro

de Ciência;

b) Executar o plano de trabalho individual;

c) Fazer referência à sua condição de bolsista da FACEPE nos trabalhos relacionados

com sua atividade no Museu de Pernambuco;

d) Prestar informação, quando solicitado pela FACEPE, durante e após a vigência da

bolsa;

e) Apresentar os resultados parciais  e finais  do trabalho sob a forma de exposição

escrita (pôster e resumo), quando solicitado;

f) Apresentar relatório final ao término da vigência de sua bolsa a ser encaminhado à

FACEPE através do coordenador do projeto.

g) Manter o seu cadastro atualizado no sistema AgilFAP, sendo de responsabilidade

do  orientador/bolsista  a  falta  de  contato  devido  a  e-mails  ou  números  de

telefones desatualizados.

7.3.  A substituição  ou  Cancelamento  das  Bolsas/Bolsistas  será  de  acordo  com o  edital

FACEPE 15/2020, item 19.2, podendo ser à pedido do Bolsista ou do orientador/Coordenador do

Projeto.



8- DOCUMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS

8.1. Os projetos aprovados no edital  FACEPE 15/2020 possuem até 15/02 para enviar a

documentação  para  implementação  das  bolsas.  Nesse  sentido,  recomendamos  que  todos  os

selecionados  para  a  segunda  fase do  processo  iniciem  a  providência  da  documentação  a  ser

entregue  pelos  selecionados  para  a  equipe  do  EACC  de  12/02  à  15/02.  A  não  entrega  dos

documentos no prazo incidirá sobre a redução do tempo de 12 meses de bolsa.

8.2.  No  processo  de  indicação  do  bolsista  no  Sistema  AgilFAP,  o  coordenador  deverá

informar  o  endereço  eletrônico  do  CV  Lattes  do  aluno e  submeter  online  a  seguinte

documentação digitalizada necessária para cadastro de cada bolsista:

i- Cópia do RG e CPF;

ii-  Cópia  do  comprovante  de  vínculo  do  candidato  à  bolsa  como  estudante  de

graduação em uma instituição de ensino superior;

iii-  Plano  de  trabalho  do  candidato  incluindo  atividades  de  pesquisa  a  serem

desenvolvidas. 

iv- Declaração do Dirigente da Instituição onde será desenvolvido o projeto

v- Comprovante de conclusão do curso de maior nível pelo candidato

8.3. Estar atento ao contato por telefone e e-mail do EACC caso algum documento adicional

seja solicitado pela FACEPE.

9- CLÁUSULA DE RESERVA

A equipe do EACC e a  comissão do processo reserva-se o direito  de resolver  os casos

omissos e as situações não previstas no presente processo seletivo simplificado.



ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome*:

Curso*:

Período*:

E-mail*:

Telefones de
contato*:

Residencial: ______________________

Celular*: _________________________

(indicar se tem WhatsApp)*: _________

Ordem de Preferência das Vagas:

(preencher com 1, 2 e 3 a ordem de preferência crescente; caso não seja graduando em

Engenharia, preencher o item C com um “---”)

Projetos Ordem de Preferência*
A - Virtualização do EACC
B  –  Elaboração  da  exposição:  “Micro  ao  Macro:
Explorando as Dimensões do Universo”
C  -  Construção  de  Foguete:  inovação  e  tecnologia
aeroespacial

*preenchimento obrigatório



ANEXO II

CARTA DE INTENÇÃO

(texto discorrendo sobre o porquê gostaria de se envolver nos projetos do EACC;

máximo de 20 linhas).


