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EDITAL PROEX/UFT N° 07/2020
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA
No período de 01/05/2020 a 05/05/2020, estarão abertas as inscrições para os estudantes
regularmente matriculados nos cursos de graduação da Universidade Federal do Tocantins,
interessados em participar do processo seletivo para 1 bolsa de extensão na área da Educação.
A (o) bolsista selecionada(o) atuará na ação Interlocuções sobre a implementação da BNCC de
Geografia: construindo práticas educativas regionais, tendo como responsável a Profª Drª Vanessa
Lessio Diniz.
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 12 de maio de 2020 a 12 de dezembro de 2020.
1. PRÉ REQUISITOS GERAIS
1.1 São requisitos do bolsista:
1.1.1 estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFT;
1.1.2 apresentar coeficiente de rendimento acadêmico 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.
1.1.5 não ter vínculo empregatício.
1.2 Os documentos comprobatórios dos requisitos descritos no item 1.1 serão analisados no ato da
assinatura do Termo de Compromisso. O não atendimento aos 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, sendo chamado outro bolsista selecionado pelo coordenador da proposta.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Documentos necessários:
2.1.1 Formulário de inscrição (Anexo I) que deverá ser enviado no período de 01/05/2020
a 05/05/2020 para o e-mail do coordenador da ação (vanessa.diniz@mail.uft.edu.br);
2.1.2 Comprovante de matrícula;
2.1.3 Histórico Escolar.
3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1 A seleção será realizada por meio da análise de currículo, histórico escolar e entrevista.
3.2 A classificação final será obtida levando-se em conta as seguintes pontuações: análise do
currículo lattes (20,0 pontos), Histórico escolar – (20,0 pontos) e entrevista (60,0 pontos).
3.3 As entrevistas serão realizadas online (será enviado 30 min antes pelo e-mail um link para
acesso a plataforma online), no dia 06 de maio de 2020 das 8h às 11h.

4. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL
4.1 O Resultado final da Seleção será divulgado nos e-mails dos(as) inscritos(as) e na página oficial
do curso de Geografia (Araguaína) da UFT, na data de 08 de maio de 2020.

Araguaína-TO, 01 de maio de 2020.

______________________________

Profª Drª Vanessa Lessio Diniz
COORDENADORA DO PROJETO
E-mail: vanessa.diniz@mail.uft.edu.br
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EDITAL PROEX/UFT N° 07/2020
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA)
DADOS DO ALUNO (A)
NOME:
E-MAIL:
CURSO:

PERÍODO:

DATA DE NASCIMENTO:
RG:

CPF:
ORGÃO EXPEDITOR:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
BAIRRO:

CEP:

FONE:

ESTADO:

Documentação a ser anexada ao e-mail com este formulário de inscrição: Currículo lattes,
Histórico Escolar e Comprovante de Matrícula.

