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Retificação n°02 - 28/11/2019
Usina Ciência - Seleção de Bolsista e Colaboradores

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão
(PROEX) e da Usina Ciência (UC) - equipamento científico-cultural ligado a PROEX, no uso de
suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições e as normas do Processo Seletivo de
BOLSISTAS, para atuar nas atividades pedagógicas ofertadas no cotidiano da UC.

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 13 a 23/11/2019
2. VAGAS: 02 de acordo com o quadro de vagas (item 6.0);
3. VALOR DA BOLSA PROEX: R$ 400,00 (quatrocentos Reais) mensais.
4. CARGA HORÁRIA: 12 (doze) horas semanais.

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:

5.1 Estar matriculado na UFAL e frequentando regularmente um dos cursos de graduação

relacionados: Geografia , Química ,Física e Ciências Biológicas, podendo ser bacharelado ou

licenciatura.

5.2 Está cursando entre o segundo e sexto período;

5.3 Não ser beneficiário de nenhum outro programa de bolsas remuneradas, UFAL ou não;

5.4 Ter disponibilidade de tempo para atender as demandas internas e atividades pedagógicas

programadas dentro da carga horária exigida de 12 (doze) horas semanais, nos turnos

matutino e/ou vespertino.

5.5 Enviar documentação exigida via e-mail.(usinaciencia@gmail.com)

6. DAS VAGAS

ÁREA CURSO VAGAS

Física Física licenciatura e
bacharelado

01

Química Química licenciatura e
bacharelado e Química
Tecnológica e Industrial.

01

7. DA INSCRIÇÃO

about:blank
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As inscrições serão efetuadas EXCLUSIVAMENTE pelo endereço eletrônico
usinaciencia@gmail.com, no período de 13 a 23/11/219 até 23h59min, identificando no
assunto SELEÇÃO BOLSISTA.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá enviar para o e-mail usinaciencia@gmail.com os
documentos abaixo relacionados salvos em arquivos formato PDF. Na ausência de algum
arquivo, o candidato será eliminado do processo.

7.1 Comprovante de matrícula UFAL – semestre 2019.2. Não serão aceitos comprovantes de
semestres anteriores;

7.2 Carta de intenção identificada com nome e curso do candidato, na qual deverá justificar o
interesse em participar da equipe da Usina Ciência, demonstrando que conhece a instituição e
como poderá contribuir nas atividades da área pretendida (mínimo uma lauda, máximo duas
laudas). Informar no corpo do texto os dados pessoais: Nome completo; número de matrícula,
data de nascimento, telefones; e-mail. Indicar vaga pretendida;

7.3 As inscrições enviadas para outro endereço de e-mail após o prazo estabelecido e/ou com
documentação incompleta não serão aceitas. Se necessário, o candidato poderá reenviar o e-
mail de inscrição a fim de retificar informações ou complementar documentação, desde que
envie todo o conjunto solicitado no mesmo e-mail, informando no assunto SUBSTITUIÇÃO DE
INSCRIÇÃO, até o prazo máximo da inscrição.

7.4 Será enviado um e-mail resposta confirmando o recebimento da inscrição.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA

8.1 Encaminhar relatório parcial após 06 meses e final após 12 meses de bolsa;
8.2 Comunicar, imediatamente à Usina Ciência:
8.2.1 Aprovação em outra bolsa;
8.2.2 Afastamento provisório das atividades por motivo de doença ou qualquer outro;

8.2.3 Desistência da bolsa;
8.2.3 Atualização dos dados cadastrais (endereço, telefone e dados bancários);

8.3 Participar das reuniões promovidas pela Usina Ciência;
8.4 Participar dos cursos de capacitação/formação promovidos pela Usina Ciência de acordo
com termo de compromisso;

8.5 Participar das atividades estabelecidas em seu plano de trabalho, de acordo com o termo
de compromisso;

8.6 O não cumprimento do disposto nos itens 8.2.1 e 8.2.3 implicará na devolução do valor
recebido indevidamente pelo bolsista e finalização da bolsa;
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8.7 O não cumprimento do previsto nos itens 8.1 , 8.2.2, 8.4 e 8.5 implicará na suspensão da
bolsa;

8.8 A bolsa será normalizada desde que haja a justificativa assinada pelo professor
coordenador da área, encaminhada no prazo máximo de 10 dias após o ocorrido;
8.9 O bolsista deve entregar à Usina Ciência, no início de cada semestre, cópia do
comprovante de matrícula e histórico escolar atualizado;
8.10 O não cumprimento do disposto no item 8.9 implicará na suspensão da bolsa, a mesma
será regularizada com a entrega dos documentos supracitados no item;

8.11 Nos casos dispostos no item 8.7 não haverá pagamento retroativo;
8.12 Ser assíduo e pontual;

9. DO ENCERRAMENTO DA BOLSA
9.1 A bolsa de extensão será encerrada nos seguintes casos:
9.1.2 Trancamento de matrícula;

9.1.3 Desistência da bolsa ou do curso;
9.1.4 Afastamento do curso por quaisquer circunstâncias e procedimentos institucionais;

9.1.5 Conclusão do curso;

9.1.6 Mudança de curso;
9.1.7 No não cumprimento de suas atividades;

9.1.8 Quando estiver matriculado apenas na matéria de Término da Conclusão de Curso- TCC;
9.1.9 Na falta de pontualidade e assiduidade;

9.1.10 Quando se constatar práticas de atos inadequados com as ações extensionistas e não
condizentes com o ambiente universitário, nos termos da disciplina própria da instituição,
garantida a ampla defesa e o contraditório.

10. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO

A seleção constará de duas etapas eliminatórias e classificatórias:

10.1 Primeira etapa

Nesta etapa serão analisados o comprovante de matrícula, e a carta de intenção. O resultado
com o nome dos candidatos selecionados para a próxima etapa serão divulgados dia
25/11/2019 no endereço eletrônico http://www.usinaciencia.ufal.br/ . Serão aprovados até 05
candidatos por área, que serão convocadas via e-mail informando o dia e horário da entrevista.

10.2 Segunda etapa

http://www.usinaciencia.ufal.br/
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Os candidatos serão avaliados por meio de entrevista nos dias e horários divulgados. O(a)
coordenador(a) e a equipe da Usina Ciência realizarão entrevistas individuais com os
candidatos. O não comparecimento na data e horário determinados para entrevista
implicará na eliminação do candidato.

11. CRONOGRAMA

Período da inscrição 13 a 23/11/2019

Primeira etapa 25/11/2019

Divulgação do resultado da
primeira etapa

26/11/2019

Segunda etapa (candidatos
de química)

03/12/2019

Segunda etapa (candidatos
de física)

03/12/2019

Divulgação do resultado
final

04/12/2019

Recebimento dos
documentos dos bolsistas
selecionados

06/12/2019

Início das atividades
(bolsista de química)

09/12/2019

Início das atividades
(bolsista de física)

01/07/2020

Finalização da bolsa
(bolsista de química)

09/12/2020
Obs.: A bolsa terá duração de 12 meses e poderá ser renovada por igual
período.

Finalização da bolsa
(bolsista de física)

01/07/2021
Obs.: A bolsa terá duração de 12 meses e poderá ser renovada por igual
período.

12. DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS

12.1 O resultado será divulgado dia 04/12/2019 até as 23h59min no endereço eletrônico
http://www.usinaciencia.ufal.br/. Será convocado o primeiro classificado de cada área, ficando

http://www.usinaciencia.ufal.br/


UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

USINA CIÊNCIA - UC
EDITAL PROEX Nº 18 de 12 de novembro de 2019

Retificação n°02 - 28/11/2019
Usina Ciência - Seleção de Bolsista e Colaboradores

o restante em cadastro reserva, que pode ser chamado em caso de desistência ou
impossibilidade de candidato(a) selecionado(a).
12.2 O candidato selecionado para a vaga de bolsista deverá apresentar-se à Secretaria da
Usina Ciência para efetivação do termo de compromisso como bolsista, no dia determinado,
para entrega dos documentos abaixo relacionados:
● Histórico analítico da graduação atualizado (carimbado e assinado pela coordenação do
curso);
● Comprovante de matrícula UFAL – (carimbado e assinado pela coordenação do curso);
● Comprovante de residência;
● Cópia do RG e CPF;
● Ficha de cadastro de bolsista (Anexo A);
● Extrato bancário de conta corrente atualizado, com movimentação, comprovando que
a conta está ativa. Não pode ser Conta Poupança, Conta Fácil, Conta Conjunta ou Conta
Salário. Só serão aceitas contas do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco
Santander.
12.3 O candidato que não apresentar a documentação no prazo determinado será
desclassificado, sendo convocado o candidato seguinte, respeitando a ordem de classificação
do processo seletivo. Os candidatos da lista de espera poderão ser convocados à medida que
forem surgindo vagas, e desde que ainda atendam aos pré-requisitos.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 A bolsa terá duração de um ano, podendo ser renovada por mais um a depender do
desempenho do bolsista nas atividades já realizadas.
13.2 Tendo sido uma vez bolsista da UC, o estudante poderá concorrer novamente outra
seleção, exceto na hipótese quesito 13.3.
13.3 O bolsista que não tiver sua bolsa renovada após o primeiro período de um ano nas
atividades por insuficiência de desempenho ou conduta inapropriado no ambiente de extensão,
não poderá mais concorrer a uma nova seleção para reingresso na Usina Ciência.
13.4 O candidato que não for selecionado para bolsa, pode ser vinculado como voluntário caso
haja interesse e necessidade por parte da Usina Ciência;
13.5 O voluntário deverá cumprir todas as responsabilidades e plano de atividades pertinentes
ao edital a que está vinculado;
13.7 A inscrição implicará aceitação das normas previstas para esse processo seletivo, e
contidas neste edital e em outros que sejam eventualmente divulgados;
13.8 O estudante, que for contemplado com a bolsa e que não tiver conta corrente, deverá
abri-la, imediatamente, e informar à Secretaria da Usina, sob pena de ter o Termo de Outorga
cancelado;
13.9 A execução deste edital está condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e
financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito à bolsa;
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13.10 É de inteira responsabilidade do candidato à bolsa, acompanhar a divulgação de todos
os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo, informados na página da
PROEX (www.ufal.edu.br/proex) e da Usina Ciência (http://www.usinaciencia.ufal.br/).
13.11 Os candidatos poderão esclarecer dúvidas por meio de contato telefônico 3214-1641 /
1642 / 1628 ou e-mail usinaciencia@gmail.com.
13.12 Os casos omissos no presente edital serão apreciados pela Coordenação da Usina
Ciência e pela Proex, caso seja necessário.

Maceió, 13 de novembro de 2019.

Profa. Dra. Joelma de Oliveira Albuquerque
Pró-Reitora de Extensão-UFAL

Eva Vilma Alves de Lima
Coordenadora

Usina Ciência - PROEX/UFAL

http://www.ufal.edu.br/proex
http://www.usinaciencia.ufal.br/
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ANEXO A – CADASTRO DE BOLSISTA

NOME DO EDITAL/BOLSA: _________________________________________________

ATENÇÃO BOLSISTA: ANEXAR AO FORMULÁRIO, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
HISTÓRICO ESCOLAR ANALÍTICO
EXTRATO BANCÁRIO ATUALIZADO DE CONTA CORRENTE, COMMOVIMENTAÇÃO (SALDO POSITIVO),
GARANTINDO QUE A CONTA ESTÁ ATIVA.

DADOS PESSOAIS:
NOME COMPLETO:
CPF: RG:
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: TELEFONES :
E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS:
LOCAL OU NOME DA AGÊNCIA:
NOME DO BANCO: NÚMERO DA AGÊNCIA:
NÚMERO DA CONTA CORRENTE:

DADOS ACADÊMICOS:

CURSO: TURNO:
MATRÍCULA Nº:
NOME E TITULAÇÃO DO(A) COORDENADOR(A) DO PROJETO:

E-MAIL DO (A) COORDENADOR(A):

PROJETO(S) QUE DESENVOLVE OU DESENVOLVERÁ:
NOME DO PROJETO: UNIDADE ACADÊMICA DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES: INFORMAR O NOME DO(A) BOLSISTA SUBSTITUÍDO(A), QUANDO HOUVER:

PARA USO DA SECRETARIA DA

INCLUÍDO EM: / / POR:
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