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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO 

 

- Projeto: Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e 

de Lazer da Rede Cedes do Estado de São Paulo.  

- Docente responsável: Profa. Dra. Nara Rejane Cruz de Oliveira. 

- Modalidade de bolsa: Apoio Técnico à Gestão, no valor R$500,00 (quinhentos 

reais) mensais, pelo período de 18 meses (dependendo da data de indicação do 

bolsista), contados a partir de novembro de 2016. 

- Vagas: Uma vaga. 

- Atuação/tarefas do bolsista: Apoio técnico à Gestão do Centro de Pesquisa, 

no que se refere à aquisição de equipamentos, solicitação de empenho de verba 

(bolsas, diárias, compras, etc.), participação em reuniões do Centro quando 

solicitado; montagem e alimentação do site do Centro de Pesquisa e atividades 

correlatas (por exemplo, sites de eventos promovidos pelo Centro), gestão do e-

mail e atendimento telefônico; organização da documentação do Centro demais 

tarefas técnicas relativas à gestão, conforme demandas. 

- Carga horária de dedicação ao projeto: 12 horas semanais (divididas entre 

tarefas presenciais e não-presenciais).  

- Requisitos dos candidatos: Ter vínculo com a UNIFESP, preferencialmente 

na área técnico-administrativa; conhecimento sobre sistema de compras, 

pedidos de diárias e empenho de verbas públicas de modo geral, bem como de 

prestação de contas; amplo conhecimento em informática; não possuir outro 

tipo de bolsa; disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades do 

projeto, fora do seu turno de trabalho na UNIFESP. 



 
 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 

Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e de Lazer da 

Rede Cedes do Estado de São Paulo 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Ministério do Esporte 
Rede CEDES- SNELIS 

 
 

 

- Inscrições: Serão realizadas exclusivamente pelo e-mail 

nara.rejane@unifesp.br no período de 17 a 18/10/2016, às 18 horas. Inscrições 

recebidas após a data e horário estipulados serão desconsiderados. Enviar o e-

mail com o assunto: seleção de bolsistas. Anexar ficha de inscrição (MODELO 

AO FINAL DESTE DOCUMENTO), bem como currículo lattes atualizado. 

- A seleção: Será realizada em duas etapas, a primeira será a análise do currículo 

lattes e a segunda uma entrevista com os candidatos selecionados na primeira 

etapa. Os resultados da primeira etapa serão divulgados por e-mail até o dia 

19/10/2016 às 13 horas. As entrevistas serão realizadas no dia 20/10/2016, na 

sala 319 da SJ, em horário a definir. 

- Resultado final: Será publicado no dia 21/10/2016 no site da UNIFESP. 

 

 

Profa. Dra. Nara Rejane Cruz de Oliveira 

 

Santos, 14 de outubro de 2016. 

 

MODELO DA FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

 

-Nome completo: 

-Vínculo com a UNIFESP: 

- Carga horária de trabalho e  horário na UNIFESP: 

-RG:    -CPF:    -Data de nascimento: 

-Endereço completo: 

- E-mails:  

-Disponibilidade de dias e horários para reuniões e trabalho no projeto (informar dias da 

semana e horários) 

mailto:nara.rejane@unifesp.br

