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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

Edital nº 23/2021/PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

São Paulo, 18 de janeiro de 2021.

EDITAL Nº23/2021

 

 A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (ProEC) torna pública a divulgação da prorrogação do
edital 653/2019 para atuação de bolsistas no Programa Ins�tucional de apoio e incen�vo acadêmico, cultural, cien�fico e desenvolvimento
ins�tucional, conforme abaixo:     

 

Cargo/ Função Escolaridade Valor mensal bolsa
(R$) Local de atuação Bolsista

Apoio técnico / CEDEME Superior R$ 1.000,00 CEDEME Le�cia Rocha da Silva
Apoio técnico para laboratório de experimentação animal Superior R$ 1.000,00 Infar Darci Souza Marinho

Apoio à comunicação ins�tucional - Jornalismo Superior R$ 1.500,00 DCI Juliana Cris�na de Paula
Apoio à comunicação ins�tucional - Jornalismo Superior R$ 1.500,00 DCI Tamires Silva Tavares
Apoio à comunicação ins�tucional - Audiovisual Superior R$ 1.500,00 DCI Gabryelle Pereira da Silva

Apoio à comunicação ins�tucional - Mídias Digitais Superior R$ 1.500,00 DCI Rosangela Gonçalves Mar�ns 
Apoio à editora/periódicos Médio R$ 1.500,00 Revista Almanack Thaís Durand Gonçalves 

Apoio à Cátedra Edward Said Superior R$ 1.000,00 Cátedra Edward
Said Brenner Ranieric

Apoio às a�vidades de educação em Direitos Humanos Médio R$ 1.500,00 ProEC Aline Lúcia de Rocco Gomes 
Apoio à comunicação ins�tucional dos Campi - Osasco Médio R$ 400,00 Osasco Lya Gomes Gabriel
Apoio à comunicação ins�tucional dos Campi - Baixada

San�sta Médio R$ 400,00 Baixada San�sta Paula Takamori de Oliveira

Apoio à comunicação ins�tucional dos Campi - Diadema Médio R$ 400,00 Diadema Larissa Cardoso de Barros

Apoio à comunicação ins�tucional dos Campi - SJC Médio R$ 400,00 São José dos
Campos

Felipe Amorim de Paula
Andrade

Apoio à comunicação ins�tucional dos Campi - Zona Leste Médio R$ 400,00 Zona Leste Vinicius Amancio Hirsh 
Apoio à comunicação ins�tucional dos Campi - Guarulhos Médio R$ 400,00 Guarulhos Suevelin Cin�a dos Santos 
Apoio à comunicação ins�tucional dos Campi - São Paulo Médio R$ 400,00 São Paulo Melissa Eiras da Cunha 

Gestor cultural/maestro Mestrado R$ 2.200,00 Coral Unifesp Eduardo Gonçalves Fernandes 
Gestor cultural Superior R$ 1.500,00 ProEC Mônica Angélica Ferreira 
Gestor cultural Superior R$ 1.500,00 ProEC Gildean Silva Pereira

Gestor de Pós-Graduação e Pesquisa/Internacionalização Superior R$ 1.000,00 SRI/ProPGPq Jade Lima dos Santos

                                                                                                           

1. Perfil e Atribuições de cada Cargo ou Função Código Cargo/Função

1.1 Apoio técnico / CEDEME

Perfil: ensino superior completo.

Atribuições: apoio técnico ao Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia. Dedicação ao Programa: 30
horas de dedicação semanal distribuídas a depender do Plano de Trabalho.

 

1.2 Apoio técnico para laboratório de experimentação animal

Perfil: ensino superior completo

Atribuições: Apoio técnico do novo centro de experimentação animal (INFAR); apoio a procedimentos operacionais padrão (POP) compa�veis
com barreiras sanitárias para animais SPF; controle gené�co especializado, controle sanitário para biologia molecular e auxílio na capacitação
dos funcionários para garan�a de padronização gené�ca e sanitária.

Dedicação ao Programa: 30 horas de dedicação semanal distribuídas a depender do Plano de Trabalho

 

1.3 Apoio à comunicação ins�tucional – Jornalismo

Boletim de Serviço Eletrônico em 20/01/2021 
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Perfil: ensino superior completo na área de Jornalismo ou Comunicação.

Atribuições: par�cipar da elaboração de material jornalís�co (Revista Entreteses e no�cias Portal Unifesp) e atuar na comunicação dos campi,
conforme designação da direção do Departamento de Comunicação Ins�tucional.

Dedicação ao Programa: 30 horas de dedicação semanal distribuídas a depender do Plano de Trabalho.

 

1.4 Apoio à comunicação ins�tucional – Audiovisual

Perfil: ensino superior completo na área de Audiovisual, ou Rádio e TV, ou Cinema, ou Imagem e Som. Atribuições: apoio a a�vidades de
videografismo, roteiro, produção, edição e cinegrafia.

Dedicação ao Programa: 30 horas de dedicação semanal distribuídas a depender do Plano de Trabalho.

 

1.5 Apoio à comunicação ins�tucional - Mídias Digitais

Perfil: ensino superior completo na área de Jornalismo, Design, Marke�ng ou Comunicação.

Atribuições: apoio a a�vidades de planejamento de projetos, redação de textos e monitoramento de a�vidades em mídias digitais, apoio a
a�vidades de ilustração e edição de imagens.

Dedicação ao Programa: 30 horas de dedicação semanal distribuídas a depender do Plano de Trabalho.

 

1.6 Apoio à editora / periódicos

Perfil: ensino superior completo.

Experiência na secretaria de periódicos cien�ficos, controlando fluxos de textos entre autores, pareceristas e editores. Experiência na
diagramação de periódicos cien�ficos. Assessoramento às Revistas do Portal de Periódicos da Unifesp na u�lização do OJS. Atribuições:
controlar os fluxos de textos entre autores, pareceristas e editores, bem como diagramar periódico cien�fico publicado no âmbito da
universidade.

Dedicação ao Programa: 30 horas de dedicação semanal distribuídas a depender do Plano de Trabalho.

 

1.7 Apoio à Cátedra Edward Said

Perfil: ensino superior nas áreas de Comunicação, Ciências Sociais, Ciência Polí�ca, Jornalismo ou áreas afins. Ser pesquisador da área de
estudos contemporâneos e Pós-Colonialismo, estudos da obra de Edward Said, estudos do Orientalismo.

Atribuições: desenvolvimento de projetos ligados aos estudos da Cátedra Edward Said da Unifesp. Elaboração de seminários, revistas,
par�cipação em livros e projetos. Apoio logís�co para eventos, palestras e cursos de extensão sob a responsabilidade da Cátedra.

Dedicação ao Programa: 30 horas de dedicação semanal distribuídas a depender do Plano de Trabalho.

 

1.8 Apoio as a�vidades de educação em Direitos Humanos

Perfil: ensino superior completo na área de Serviço Social. Conhecimento em informá�ca, pacote Office e mídias digitais. Experiência
comprovada por meio de declarações e/ou cer�ficados com logís�ca de eventos e a�vidades de extensão universitária

Atribuições: auxiliar nas a�vidades sob a responsabilidade da coordenadoria de direitos humanos, vinculada a Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura

Dedicação ao Projeto: 6 horas de a�vidades diárias ou 30 horas de dedicação semanal a depender do Plano de Trabalho da coordenadoria.

 

1.9 Apoio à comunicação ins�tucional dos Campi

Perfil: estudante de graduação da Unifesp.

Atribuições: auxiliar as CaECs nas ações de comunicação e extensão universitária nos campi.

Dedicação ao Programa: 4 horas de a�vidades diárias ou 20 horas de dedicação semanal distribuídas a depender do Plano de Trabalho da CaEC.
Local de atuação: 1 (uma) vaga para cada campi da Universidade, sendo: São Paulo, Diadema, Baixada San�sta, Guarulhos, Osasco, São José dos
Campos e Zona Leste.

 

1.10 Gestor cultural/maestro

Perfil: graduação e mestrado na área de música e regência de corais. Ter experiência com corais universitários e corais cênicos.

Atribuições: coordenar e desenvolver de a�vidades ar�s�cas e culturais ligadas à educação musical e ao teatro.

Dedicação ao Programa: 30 horas de dedicação semanal distribuídas a depender do Plano de Trabalho da Coordenadoria de Cultura da ProEC.

 

1.11 Gestor cultural
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Perfil: nível superior em Comunicação Social, História da Arte, Ciências Sociais, Letras, Pedagogia ou outras áreas afins das humanidades e das
artes.

Experiência comprovada por meio de declaração e/ou cer�ficado em gestão e produção cultural. Atribuições: apoiar o desenvolvimento de
a�vidades de gestão cultural e produção de eventos ar�s�cos ou de divulgação cien�fica da Unifesp.

Dedicação ao Programa: 30 horas de dedicação semanal distribuídas a depender do Plano de Trabalho da Coordenadoria de Cultura da ProEC.

 

1.12 Gestor de Pós-Graduação e Pesquisa/Internacionalização

Perfil: ensino superior completo, inglês avançado, conhecimento intermediário do Pacote Office, boa capacidade de comunicação oral e escrita.
Experiência na área administra�va e/ou acadêmica.

Atribuições: apoiar as a�vidades administra�vas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, dos programas de pós-graduação, dos projetos
de pesquisa financiados pelas agências de fomento (Fapesp, Finep, Capes, CNPq e outras), dos projetos de inovação tecnológica e das ações de
internacionalização.

Dedicação ao Programa: 30 horas de dedicação semanal distribuídas a depender do Plano de Trabalho

 

2 Do início das a�vidades

2.1 A realização e o início das a�vidades a serem desempenhadas pelas funções constantes neste edital estão condicionados a disponibilidade
de recursos para sua realização.

2.2 A previsão de início das a�vidades é de Fevereiro/2021.

2.3 Duração da bolsa é de 12 (doze meses) podendo ser prorrogada por igual período mediante disponibilidade de recurso financeiro para sua
realização.

 

3. Das Informações Adicionais

3.1 Esclarecimentos sobre este Edital poderão ser ob�dos exclusivamente por meio eletrônico, no e-mail secretaria.proec@unifesp.br, até a
data final do processo de seleção.

3.2 Este edital tem validade de 12 (doze) meses, para a�vidades a serem desenvolvidas no ano de 2021, podendo ser prorrogado, no máximo,
por igual período no ano de 2022, total ou parcialmente em suas funções, estando condicionada a esta prorrogação a disponibilidade de
recursos para sua realização.

3.3 As bolsas serão pagas pela FapUnifesp, por esta razão os(as) bolsistas não podem possuir vínculo emprega�cio com a Fundação de Apoio à
Unifesp.

 

PROFA. DRA. GABRIELA DE BRELAZ
CHEFE DE GABINETE EM EXERCÍCIO - UNIFESP

 
PROFA. DRA. RAIANE PATRÍCIA SEVERINO ASSUMPÇÃO

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO E CULTURA PROEC – UNIFESP 

Documento assinado eletronicamente por Gabriela de Brelaz, Chefe de Gabinete em Exercício, em 19/01/2021, às 16:21, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Raiane Patricia Severino Assumpção, Pro-Reitor(a) de Extensão e Cultura, em 20/01/2021, às
11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0565742 e o código CRC 34083C5B.

Rua Sena Madureira, 1500 - Bairro Vila Clemen�no - São Paulo - SP CEP 04021-001 - h�p://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.000965/2021-16 SEI nº 0565742

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

