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EDITAL PROEX/UFT N° xx/2020
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA
No período de 04/05/2020 a 05/05/2020, estarão abertas as inscrições para os estudantes
regularmente matriculados nos cursos de graduação em Geografia da Universidade
Federal do Tocantins, Câmpus de Araguaína, interessados em participar do processo
seletivo para 1 bolsa de extensão Ação Afirmativa na área de Meio ambiente.
A(o) bolsista selecionada(o) atuará na ação “Diagnóstico Participativo e Plano de
Mitigação dos Projetos de Desenvolvimento Rural na Comunidade Quilombola Grotão”,
do Campus de Araguaína tendo como responsável o professor Vinicius Gomes de Aguiar.
O valor da Bolsa é de R$ 400,00 por mês, para o cumprimento de carga horária de 20h
semanais. O período de vigência da bolsa é de 7 meses, de maio de 2020 a dezembro de
2020.
A pessoa selecionada para ser bolsista do projeto iniciará os trabalhos no dia 12 de maio
de 2020.
1. PRÉ REQUISITOS GERAIS
1.1 São requisitos do bolsista Ação Afirmativa:
1.1.1 estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFT.
1.1.2 apresentar coeficiente de rendimento igual ou superior a 5,0 (cinco). Este caso não
se aplica aos alunos ingressantes da UFT.
1.1.3 não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais, exceto a do Programa
Nacional de Assistência Estudantil.
1.1.4 ter disponibilidade de 20 horas semanais para exercer as atividades, apresentando,
assinada, a Declaração de Disponibilidade de tempo, bem como assinar a frequência, de
acordo com suas atividades e horários.
1.1.5 não ter vínculo empregatício.
1.1.6 Ser aluno do sistema de cotas (autodeclarados indígenas, quilombolas, negros/as).
1.2 A comprovação dos requisitos descritos no item 1.1 será avaliada no ato da assinatura
do Termo de Compromisso. O não atendimento dos requisitos desclassificará o aluno
bolsista.
1.3 Caso o bolsista aprovado no Processo Seletivo não comprove os requisitos do item
10.1 do Edital PROEX/UFT Nº 07/2020 Seleção Pública de Bolsa de Extensão o mesmo
não assinará o Termo de Compromisso e será chamado outro bolsista selecionado pelo
coordenador da proposta.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Ser aluno do sistema de cotas (autodeclarados indígenas, quilombolas, negros/as).
2.2 Documentos necessários:
2.2.1 Formulário de inscrição que deverá ser preenchido no período de 04/05/2020 a
06/05/2020
pelo
formulário
disponibilizado
no
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvhHOVoYWazSNGX9hbJqc1Q_kd4z9U
91d7TMq3LED1r1b-kA/viewform?usp=sf_link.
2.2.2 Comprovante de matrícula.
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2.2.3 Histórico Escolar.
3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1 A seleção será através da Análise de currículo, Histórico escolar e Entrevista.
3.2 A classificação final será obtida pelas pontuações alcançadas por meio da análise do
currículo lattes (20,0 pontos), Histórico escolar – (20,0 pontos) e entrevista (60,0 pontos).
3.3 A entrevista será realizada entre os dias 04 de maio a 06 de maio de 2020 pelo
formulário disponibilizado em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvhHOVoYWazSNGX9hbJqc1Q_kd4z9U9
1d7TMq3LED1r1b-kA/viewform?usp=sf_link
4. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL
4.1 O Resultado final da Seleção será publicado no mini home do curso de Geografia da
UFT Câmpus Araguaína, na data de 08 de maio de 2020
Araguaína - TO, 04 de maio de 2020.
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