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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

Edital nº 134/2021/PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

São Paulo, 29 de março de 2021.

EDITAL Nº134/2021

 

                                                                                                                                            

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA ProEC E O INSTITUTO DAS CIDADES, CAMPUS ZONA LESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
PAULO, torna pública a abertura de seleção de bolsista de graduação da Unifesp para atuar  no Programa Estudos Urbanos e
Interdisciplinaridade nas a�vidades de extensão do referido Ins�tuto - ICZL.

 

Cargo/Função - Projeto Escolaridade Quan�dade Valor mensal
da Bolsa (R$) Duração

Bolsa de Extensão para apoio ao projeto
Memória, história e prá�cas da vida: três

atos da resistência conselherista

Estudante de
graduação 1 400,00 4 meses

 

 RESUMO DO PROJETO:

Memória, história e prá�cas da vida: três atos da resistência conselherista

Esta proposta insere-se no projeto ‘Narra�vas urbanas do desenvolvimento: a cidade e seus sujeitos’ (pesquisa baseada no IC-Unifesp) e integra
a agenda par�lhada com pesquisadores de outras universidades e grupos de pesquisa que compõem um campo de trabalho conjunto. A
pesquisa se debruça sobre o universo do sertão baiano a par�r de Canudos, inves�gando as disputas empreendidas em torno do horizonte
historiográfico da Guerra Contra Canudos em 1896-7. Parte-se daqui para pensar e adentrar as prá�cas que os descendentes dos que viveram
no Belo Monte, os conselheiristas de hoje, vêm construindo no co�diano das suas vidas, elaborando memória, história e prá�cas da vida desde
suas lutas e enfrentamentos contra os projetos de desenvolvimento na região.

Para tanto, estruturam-se 3 eixos que, permi�rão: percorrer os saberes conselheiristas que fundamentam outras formas de produção do espaço
(Eixo: Prá�cas e Saberes do Sertão); iden�ficar as técnicas de manejo do meio �sico e social que caracterizam relações de convivência com a
seca e a relação com as respec�vas polí�cas públicas do Estado que nela incidam  (Eixo: Memória das secas); decupar a produção de Claude
Santos e, finalmente, aprofundar as relações com os conselheiristas que atravessam sua obra (Eixo: Memória conselheirista).

 

1. PERFIL, ATRIBUIÇÕES E LOCAL DE ATUAÇÃO DE CADA CARGO OU FUNÇÃO

1.1 Uma bolsa de extensão para apoio ao projeto MEMÓRIA, HISTÓRIA E PRÁTICAS DA VIDA: TRÊS ATOS DA RESISTÊNCIA CONSELHERISTA

1.2 Perfil: Matrícula a�va em curso superior na Unifesp, da área de humanidades.

1.3 Experiência: Preferencialmente ter conhecimentos e ou par�cipado de projetos ligados à memória e acervos.

1.4 Atribuições: Par�cipar da transferência e discussão par�cipada dos acervos do fotógrafo Claude Santos para o Centro de Memória da Zona
Leste, do tratamento e organização, bem como da iden�ficação e discussão par�cipada dos acervos pessoais de conselheristas, a par�r do
acervo Claude Santos e dos dados desta pesquisa. Par�cipar da elaboração dos instrumentos de coletas de dados de pesquisa, além de
instrumentos de pesquisa como guias de acervo, catálogos e/ou inventários, para disponibilização pública das informações desta pesquisa;
Iden�ficar os possíveis entrevistados e estabelecer contato para entrevistas, e acompanhar a realização das entrevistas com os coordenadores
do projeto.  Realizar a transcrição das entrevistas e elaboração dos documentos para a construção dos acervos de história oral. Para cada
depoimento colhido deverão ser entregues: a) gravação das entrevistas, em formato WAV ou MP3, em pendrive; b) transcrição integral das
entrevistas; c) entrevista editada; d) carta de cessão/autorização de uso; e) ficha do entrevistado; e f) sumário da entrevista.  As entrevistas
devem ser acompanhadas por seleção de registros fotográficos e/ou documentos entregues pelas entrevistadas. Mapear, iden�ficar e qualificar
as intervenções e projetos de desenvolvimento econômico na região de Canudos/BA, trabalhando em bancos de dados governamentais, nos
documentos do acervo Claude Santos e outros bancos de dados (via acesso digital) de Centros de documentação e museus já cons�tuídos
(Centro de Estudos Euclides da Cunha, UNEB; ou Museu do Sertão). Organizar e par�cipar de entrevistas abertas ao público a fim de contribuir
para a documentação da história, da memória e dos acervos, em ar�culação com outras inicia�vas do CMZL em curso. Produção e publicação
de ar�go cien�fico com o relato de experiência da pesquisa.

1.5 Dedicação às a�vidades: 12 horas presenciais na semana, distribuídas conforme Plano de Trabalho do Ins�tuto das Cidades, Campus Zona
Leste – ICZL.
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2. DOS DOCUMENTOS PARA AS INSCRIÇÕES

2.1 O(A) candidato(a) deverá enviar – exclusivamente - por e-mail, no formato PDF, sua inscrição por meio de Currículo Vitae ou La�es (formato
resumido), para o endereço centrodememoriadazonaleste@gmail.com, com todos os dados para contato (endereço, telefone e e-mail a�vo).

2.2 Carta de manifestação de interesse na vaga em formato PDF e assinada pelo(a) candidato(a). Pode ser digitalizada ou manuscrita, não há
modelos disponibilizados, ficando a critério do(a) candidato(a).

2.2.1 Não serão disponibilizados modelos para a carta de manifestação de interesse na vaga, ficando a critério do(a) candidato(a) a adoção do
formato e conteúdo que entender cabíveis.

2.3 O assunto da mensagem eletrônica deverá ser: cargo/função a que concorre seguido do seu nome completo

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

3.1 Apenas serão aceitas inscrições que obedecerem aos prazos es�pulados neste Edital. Não será permi�da a alteração e/ou a
complementação da documentação após a submissão do pedido de inscrição, ainda que dentro do prazo, em nenhuma hipótese.

3.2 É vedado o pagamento de bolsas previstas neste edital para candidatos selecionados que não cumpram os requisitos estabelecido no item
1, ficando sob a responsabilidade da coordenação a adequação as normas vigentes.

3.3 É vedado o pagamento de bolsas previstas neste edital para candidatos(as) selecionados(as) que tenham grau de parentesco em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau com a equipe de coordenação do projeto objeto deste edital.

 

4. DA VERBA ORÇAMENTÁRIA, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO 

4.1 Será atribuída uma (01) bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme a previsão orçamentária des�nada para esta finalidade
pelo período de 4 (quatro) meses, correspondente ao período de  junho de 2021 a setembro de 2021, para estudantes de graduação
par�cipantes da a�vidade.

4.1.1 A validade do presente processo sele�vo poderá ser prorrogada, pelo período permi�do em lei, e o número de cotas de bolsa poderá ser
aumentado, mediante interesse da ins�tuição e disponibilidade de recurso financeiro adicional, hipótese em que haverá re�ficação do prazo
definido no item 4.1 deste Edital.

4.2 O pagamento das bolsas, objeto deste Edital, está condicionado à existência de limites orçamentários e financeiros des�nados para esta
finalidade.

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1 A seleção consis�rá em:

5.1.1 Análise do CV e da carta de intenções (item 2.1) dos candidatos.

5.1.2 Entrevista com a comissão de seleção, por meio da plataforma Google Meets, no período de de 3 a 7 de maio de 2021, das 10h às 16h.

5.2 Os candidatos selecionados para entrevista serão convocados através do email indicado na inscrição, entre 19 e 20 de abril de 2021.

5.3 É responsabilidade do(a) candidato(a) selecionado(a) verificar o dia e horário da entrevista no resultado que será publicado na página da
ProEC  h�ps://www.unifesp.br/reitoria/proec/

 

6. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO

6.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente por meio do e-mail centrodememoriadazonaleste@gmail.com, de 01 de abril de 2021 até o
dia 15 de abril de 2021, às 23:59, horário de Brasília, conforme item 2.1.

6.2 A publicação do resultado do processo sele�vo deste Edital será disponibilizada Portal da ProEC: h�p://www.unifesp.br/reitoria/proex/, a
par�r do dia 12 de maio de 2021.

 

7. DOS RECURSOS

7.1 Os recursos referentes ao resultado do processo de seleção deste Edital deverão ser enviados para o endereço eletrônico iczl@unifesp.br,
em até 01 (um) dia ú�l, a par�r da data de divulgação do resultado final, ou seja, dia 13 de maio de 2021. No campo ASSUNTO, da mensagem,
o(a) candidato(a) deverá iden�ficar: Recurso para processo sele�vo do Edital PROEC Nº ??? de ??? de março de 2021.

7.2 Os recursos serão avaliados pela Comissão Avaliadora deste o Edital, que decidirá, soberanamente, pelo deferimento ou indeferimento do
mesmo. Não caberá recurso contra a decisão da Comissão Avaliadora.

7.3 Após o término do processo sele�vo, o resultado será disponibilizado no endereço eletrônico h�ps://www.unifesp.br/reitoria/proec/

Não será aceita interposição de recurso por outros meios não especificados neste Edital.

mailto:centrodememoriadazonaleste@gmail.com
https://www.unifesp.br/reitoria/proec/
mailto:centrodememoriadazonaleste@gmail.com
mailto:iczl@unifesp.br
https://www.unifesp.br/reitoria/proec/
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8. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

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

8.2 A previsão de início das a�vidades é de 1º de junho de 2021.

8.3 Duração da bolsa é de quatro meses, sem possibilidade de prorrogação.

 

9. DA CONCESSÃO DA BOLSA

9.1 O(a) candidato(a) selecionado(a) deverá assinar Termo de Concessão de Bolsa, em formulário encaminhado pelo ICZL ou pelo docente
orientador do projeto.

9.2 O(a) candidato(a) deverá preencher formulário específico, com dados pessoais, para pagamento de bolsa.

9.3 É obrigatório que a conta do(a) bolsista seja conta corrente nominal ao(a) beneficiário(a).

9.4 Não será permi�do o acúmulo de bolsas entre os programas - Iniciação Cien�fica (PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI); Monitoria remunerada; Jovens
Talentos; PET; Extensão (PIBEX, BIG - ou vínculo emprega�cio. Caso o(a) estudante seja aprovado em mais de um programa de bolsas, deverá
optar por um deles.

 

10. DA RESPONSABILIDADE DOS(AS) SELECIONADOS(AS)

10.1 O(a) selecionado(a) deverá encaminhar, em formato PDF, para o e-mail centrodememoriadazonaleste@gmail.com,  até o dia 30 de
outubro de 2021, o relatório circunstanciado, contendo:

10.1.1 Nome completo.

10.1.2 Período de atuação (mês/ano).

10.1.3 Relato das a�vidades desenvolvidas no período.

10.1.4 Assinatura do(a) bolsista.

10.1.5 Assinatura do(a) orientador(a) do projeto e responsável pelo(a) bolsista.

10.1.6 Produto/resultado da a�vidade no ICZL.

10.1.7 O(a) bolsista que não entregar o relatório final ficará impossibilitado(a) de par�cipar de novos editais.

 

11. DA ATRIBUIÇÃO

11.1 Cumprir com a carga horária constante na descrição do cargo a que concorreu.

11.2 Em caso de descumprimento das a�vidades, o(a) bolsista será adver�do e, na reincidência, será efe�vado o seu desligamento automá�co.

11.3 No caso de descumprimento grave, mediante avaliação da coordenação do observatório, o(a) bolsista poderá ter seu desligamento
automá�co.

11.4 Não haverá pagamento de bolsa referente ao mês do desligamento ou, no caso do descumprimento da carga horária prevista, sem aviso
prévio ao(à) docente orientador(a).

11.5 Caso o(a) bolsista necessite se desligar das a�vidades do projeto, deverá comunicar, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, ao(à) docente orientador(a).

 

12. DA CLÁUSULA DE RESERVA

12.1 A Comissão de Seleção se reserva o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital.

12.2 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da Unifesp, seja por
mo�vo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.

12.3 A percepção da bolsa é des�nada exclusivamente ao desenvolvimento de a�vidades de apoio ins�tucional, estando todos os candidatos
cientes de que não haverá qualquer possibilidade de vínculo emprega�cio junto à Unifesp.

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 As informações prestadas bem como as documentações apresentadas serão de inteira responsabilidade do solicitante.

13.2 Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste edital podem ser ob�dos por meio do e-mail: iczl@unifesp.brA Comissão
Avaliadora reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente edital.

13.3 A bolsa de estudo e pesquisa não implicará, sob hipótese alguma, em vínculo emprega�cio com a Unifesp.

mailto:centrodememoriadazonaleste@gmail.com
mailto:iczl@unifesp.br
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13.4 A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da Unifesp, seja por
mo�vo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

13.4 A percepção da bolsa é des�nada exclusivamente ao desenvolvimento de a�vidades de apoio ins�tucional, estando todos os candidatos
cientes de que não haverá qualquer possibilidade de vínculo emprega�cio junto à Unifesp.

 

 

Profa. Dra. Patricia Laczynski de Souza
Coordenadora

 
 

Profa. Dra. Raiane Patrícia Severino Assumpção
Pró-Reitora de Extensão e Cultura

ProEC – Unifesp

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Patricia Laczynski de Souza, Coordenador(a), em 29/03/2021, às 14:57, 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 29/03/2021, às
15:28, 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 0642115 e o código CRC 5A2B4F89.

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 23089.113225/2020-50 SEI nº 0642115

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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