
    

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 
 "MEMORIAL DIGITAL DO REFUGIADO - MEMOREF”. 

Este instrumento torna pública a chamada para seleção de estudante-bolsista para atuar no 

projeto de extensão Memorial Digital do Refugiado  - MemoRef. 

1. PROJETO  

O projeto Memorial Digital do Refugiado - MemoRef, criado no ano de 2015, como uma 

iniciativa de estudantes do curso de graduação em Letras da Universidade Federal de São 

Paulo, visa contribuir efetivamente para a inserção e acolhimento social, cultural e linguístico 

de pessoas em situação de refúgio no Brasil. 

São objetivos específicos do projeto:  

a) promover aulas gratuitas de língua portuguesa e de cultura brasileira para refugiados e 

solicitantes de refúgio;  

b) produzir material audiovisual, sonoro e escrito de alta qualidade para a composição do 

memorial digital do refugiado;  

c) promover a reflexão sobre a situação de refúgio por meio de eventos e debates, entre 

outras atividades acadêmicas;  

d) promover oficinas culturais desenvolvidas por alunos/as do projeto, com o intuito de 

contribuir para a preservação da diversidade cultural e linguística de migrantes. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 17/07/2020 a 25/07/2020.  Para inscrição, o(a) 

candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos: 

2.1.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida (anexo II). 

2.1.2 Histórico acadêmico. 



2.1.3 Currículo. 

2.1.4 Carta de apresentação e manifestação de interesse, descrevendo sua trajetória no 

curso de Letras e possíveis contribuições para o desenvolvimento do projeto. 

2.2 O(a) candidato(a) deverá enviar os documentos listados nos itens de 2.1.1 a 2.1.4 para o 

seguinte endereço eletrônico: hosana.santos@unifesp.br. 

3. REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

3.1 Ser aluno(a) devidamente matriculado(a) no curso de graduação em Letras da UNIFESP, 

a partir do segundo ano e/ou terceiro termo. 

3.2 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para participar das atividades extensionistas, 

conforme o Plano de Trabalho (anexo I) definido pela coordenação do projeto. 

4. PROCESSO SELETIVO 

4.1. A seleção do(a) bolsista constará de duas etapas, observando os critérios apresentados no 

item 5 deste instrumento:  

a) Primeira etapa: avaliação do currículo, do histórico acadêmico e da carta de 

apresentação e manifestação de interesse. 

b) Segunda etapa: entrevista. 

4.2 Será atribuída ao(a) candidato(a) uma pontuação de 0 (zero) a 10 (dez)  em cada uma das 

duas etapas. A nota final equivalerá à média obtida a partir da soma das notas das duas 

etapas.  

4.3 Terá prioridade na classificação o(a) candidato(a) que apresentar a maior nota na 

entrevista. 

5. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

Para seleção e classificação do(a) bolsista serão considerados os seguintes critérios, em 

ordem de prioridade: 

5.1 Disponibilidade para exercer diferentes atividades descritas no plano de trabalho (anexo 

I) e potencial contribuição do(a) candidato(a) para o desenvolvimento do projeto. 
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5.2 Participação, nos últimos três semestres, em atividades extensionistas desenvolvidas pelo 

projeto Memorial Digital do Refugiado - MemoRef (encontros, palestras, cursos e/ou 

monitoria, grupo de estudos, entre outras atividades).  

5.3 Experiência no ensino de língua portuguesa para pessoas em situação de refúgio. 

5.4 Participação em curso(s) de formação para o ensino de língua portuguesa como língua 

adicional e/ou língua de acolhimento. 

5.5 Conhecimentos de língua inglesa e/ou: língua árabe, língua espanhola, língua francesa, 

língua(s) crioula(s). 

5.6 Experiência como monitor e/ou colaborador em projeto(s) e/ou programa(s) de extensão 

da UNIFESP. 

5.7 Experiência na organização de eventos culturais e/ou acadêmicos. 

6. COMPROMISSOS DO(A) BOLSISTA 

6.1 Desenvolver as atividades de extensão designadas pela coordenação do projeto de 

extensão, conforme plano de trabalho (anexo I);  

6.2 Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do projeto de extensão;  

6.3 Inscrever-se no Congresso Acadêmico da UNIFESP e apresentar os resultados parciais ou 

finais de seu plano de trabalho.  

6.4. Enviar, mensalmente, à coordenação do projeto, um relatório das atividades realizadas no 

período. 

7. CRONOGRAMA 

7.1 Os documentos para inscrição devem ser enviados, em um único e-mail, de 17 de julho de 

2020 até as 23h59min de 25 de julho de 2020, para: hosana.santos@unifesp.br. 

7.2 As entrevistas serão realizadas entre os dias 27 e 28 de julho de 2020,  entre 8h e 19h, por 

videoconferência. Os(as) candidatos(as) receberão um e-mail contendo informações sobre 

o dia e horário da entrevista. 

7.3 O resultado final do processo seletivo será publicado a partir do dia 30 de julho de 2020. 

7.4 O início das atividades do(a) bolsista está previsto para o dia 08/08/2020. 
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8. CONCESSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO 

8.1 Será concedida 1(uma) bolsa de extensão, vinculada ao projeto de extensão Memorial 

digital do Refugiado - MemoRef, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para o(a) 

estudante de graduação selecionado(a), em conformidade com o edital UNIFESP/ ProEC 

nº 59/2020, de 10/03/2020. 

8.2 A bolsa é referente a uma jornada de 12 horas de atividades extensionistas semanais.  

8.3  A bolsa terá duração de 8 meses (de agosto/2020 a abril/2021). 

8.4 O(a) candidato(a) aprovado nesse processo seletivo deverá informar os seguintes dados 

pessoais: nome completo, endereço residencial completo, CPF, RG e dados bancários para 

o recebimento dos pagamentos. 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 A coordenação do projeto de extensão Memorial Digital do Refugiado - Memoref se 

reserva o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas nesta chamada 

pública. 

9.2 Quaisquer informações adicionais sobre esse processo seletivo podem ser obtidas pelo 

endereço eletrônico hosana.santos@unifesp.br. 

Guarulhos, 15 de julho de 2020. 

Profa. Dra. Hosana dos Santos Silva 
Campus Guarulhos / Departamento de Letras 
Coordenadora do Projeto Memorial Digital do Refugiado - MemoRef 
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ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO "MEMORIAL DIGITAL DO REFUGIADO - 
MEMOREF" 

a) Atendimento remoto ao público  interessado no projeto, em horário específico (a ser 
divulgado nas redes sociais), visando, especialmente, ao acolhimento de pessoas em 
situação de refúgio;  

b) Revisão e atualização da página do projeto no Facebook;  

c) Participação na elaboração das matrizes de saberes e planos de ensino dos cursos 
oferecidos pelo MemoRef; 

d) Elaboração de material didático de apoio para o ensino e aprendizagem de língua 
portuguesa; 

e) Desenvolvimento de materiais didáticos digitais para educação à distância; 

f) Colaboração para organização de eventos acadêmicos, criação de conteúdos informativos 
nas redes sociais e elaboração de materiais de divulgação, visando ao aprimoramento da 
comunicação entre os integrantes do projeto e as comunidades internas e externas à 
Universidade; 

g) Participação em grupo de estudos, com a finalidade de aprofundar os conhecimentos a 
respeito do refúgio e de seu impacto na relação ensino-aprendizagem de língua. 

h) Participação em reuniões quinzenais com os membros do projeto, por videoconferência, 
para tratar de assuntos administrativos e pedagógicos; 

i) Participação em reuniões com a Coordenadora, por videoconferência, para discutir as 
demandas do projeto ao longo do semestre; 

j) Elaboração de relatórios das atividades desempenhadas, com indicação dos resultados 
obtidos. 



ANEXO I I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Telefone fixo: (_____) __________________   Celular: (_____) _______________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Curso: _______________________  Período: _____________ Matrícula:  _______________ 

Data: _____/_____/_____                

Assinatura: __________________________________________________ 


