EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTUDANTE VOLUNTÁRIO(A) EM
PROJETO DE EXTENSÃO
EDITAL 01/2021
A Uergs torna pública a abertura do processo de seleção para Estudante
Voluntário(a) no Projeto de Extensão “Curso de qualificação sobre violência
contra as mulheres para profissionais das Patrulhas Maria da Penha do RS”.
1 O presente edital abre inscrições para vagas para o seguinte projeto:
Nome do Projeto
Curso

de

qualificação

sobre

Número de
Bolsas

Remuneração
mensal

04 (quatro)

Sem remuneração

violência contra as mulheres para
profissionais das Patrulhas Maria da
Penha do RS
1.1 Poderão participar discentes da Uergs que tenham experiência comprovada com a
temática gênero e que tenham certificado de curso para utilização do Moodle.
1.2 Serão selecionados(as) quatro discentes da UERGS para as vagas de Estudantes
Voluntários(as) do Projeto de Extensão.
2. As inscrições poderão ser realizadas nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2021, pelo
email cassiane-costa@uergs.edu.br.
2.1 As inscrições serão realizadas por email enviado juntamente com comprovantes
do item 1.1.
2.2 O critério de classificação será a carga horária de experiência comprovada com a
temática gênero.
2.3 Caso haja recursos disponíveis para pagamento de bolsas durante o período de
vigência do projeto (até dezembro de 2021) a destinação dessas obedecerá a
classificação nessa seleção.

2.4 No caso previsto no item 2.3, o valor unitário da Bolsa de Extensão será de R$
400,00 (quatrocentos reais) mensais.
3 O resultado da seleção será divulgado para os(as) inscritos(as) no dia 09/04/2021.
3.1 O período de atuação do(a) estudante voluntário(a) é de 8 (oito) meses (abril até
dezembro).
3.2 A carga horária semanal de dedicação é de 20 horas. Todas as atividades serão
realizadas na modalidade EAD.
4. O recebimento de certificado, porém, estará condicionado a frequência (75% das
atividades) e ao desempenho do(a) bolsista nas atividades previstas no projeto.

Santana do Livramento, 05 de março de 2021.

