Resultado da Chamada pública para bolsista Proec - Programa Topofilias - Pátio
Humanidades
Após análise da carta de motivação pessoal e realização da entrevista, publicamos a
colocação dos/as candidatos:
1a Colocada: Amanda Pereira Santos
2o Colocado: Luiz Mauro de Oliveira Neto
3o Colocado: Guilherme de Andrade
Os critérios de seleção foram os mesmos do edital publicado.
A estudante primeira colocada será convidada a participar do projeto com bolsa de
extensão Probec e a devida certificação pela sua atuação. Os estudantes selecionados em
segundo e terceiro lugares são convidados a participar voluntariamente do projeto,
recebendo a devida certificação pela sua atuação.
Aceitando o convite, aceita-se automaticamente os compromissos do edital
Probec/Provec, 2018/2019, UFG.
Solicitamos que deixem impresso na secretaria administrativa da Faculdade de
Informação e Comunicação (aos cuidados da profa Lisbeth de Oliveira), ATÉ O DIA 11
DE JULHO, QUARTA-FEIRA, os seguintes documentos preenchidos e assinados:
b) Ficha de Inscrição, conforme Anexo IX (disponível em http://proec.ufg.br), assinada pelo proponente
do projeto e pelo aluno Bolsista - PROBEC/ aluno Voluntário - PROVEC;
c) Cópia do cabeçalho de extrato da conta corrente pessoal do bolsista (excluir as informações referentes
às transações financeiras), apenas para o aluno Bolsista/PROBEC;
d) Cópia do RG do aluno Bolsista/PROBEC e Voluntário/PROVEC;
e) Carta compromisso do aluno Bolsista/PROBEC e do aluno Voluntário/PROVEC, conforme Anexo X
(disponível em http://proec.ufg.br);
f) Comprovante de matrícula de 2018;
g) Declaração assinada pelo aluno Bolsista/PROBEC de que não possui vínculo trabalhista ou outra bolsa
acadêmica conforme Anexo XI (disponível em http://proec.ufg.br);
h) Comprovante gerado pelo SIGAA- Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas do
preenchimento do Plano de Trabalho.

Todos os anexos estão disponíveis no edital em:
https://proec.ufg.br/up/694/o/Edital_PROBEC_PROVEC_2018_19_ATUAL.pdf?15134
27377
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Chamada pública para bolsista Proec - Programa Topofilias - Pátio Humanidades
Perfil do/a candidato/a:
- Ser aluno da FIC, dos cursos de Jornalismo, Relações Públicas ou Publicidade e
Propaganda
- Ser pontual
- Ter disponibilidade para dedicar as 20 horas semanais de trabalho ao projeto
- Ser organizado/a e capaz de criar e manter um cronograma de trabalho atualizado
- Ser capaz de articular informações, representação junto à discentes, docentes e
servidores e ainda junto aos projetos de extensão envolvendo o Pátio Humanidades
Principais tarefas a serem desenvolvidas:
- Mapeamento das necessidades de ações para sustentabilidade do Pátio Humanidades e
da UFG
- Estudar literatura atual sobre os temas propostos pelas atividades agendadas buscando
ações mais efetivas dentro do projeto
- Planejamento e gestão de eventos culturais e sustentáveis
- Gestão da agenda do Pátio Humanidades
- Articulação entre as unidades acadêmicas, os projetos de extensão e as representações
discentes, docentes e de servidores
- Auxiliar as atividades agendadas antes, durante e depois das mesmas
- Organização e realização de mostra semanal de curtas seguida de debate
Interessados/as:
- Enviar uma carta de motivação pessoal para (satlerlara@gmail.com) entre 4 de 8 de
julho de 2018 até 00h00.
- Participar da entrevista, dia 9 de julho de 2018 a partir das 14h, no Auditório da FIC.
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