
 
 
 

CHAMADA PÚBLICA 
 

Chamada pública para seleção de bolsista para 
atuação no Projeto de Extensão: Comunicação 
nas redes sociais: o ADM ao alcance de todos, 
no contexto do Edital PIBEX 1/2022 

 

A Coordenadora do Projeto de Extensão Comunicação nas redes sociais: o 
ADM ao alcance de todos, profa. Vanessa Cabral Gomes, torna pública a 
seleção de extensionistas para fins de atribuição de bolsa associada ao Edital 
Pibex 02/2022, do Decanato de Extensão.  

 

1. DA APRESENTAÇÃO  

O projeto Comunicação nas redes sociais: o ADM ao alcance de todos visa 
atualizar e manter a rede social Instagram do Departamento de Administração, 
como ferramenta para aumentar o engajamento de discentes e docentes quanto 
a assuntos da UnB, além de dar publicidade das atividades do departamento 
para o público interno e externo. 

 

2. DOS REQUISITOS DA(O) ESTUDANTE  

a) Ser estudante regularmente matriculada(o) no curso de graduação em 
Administração da Universidade de Brasília.  

b) Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para as atividades de 
extensão e pesquisa do projeto para o qual for selecionado, incluídos 
planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral;  

c) Não receber outras bolsas ou quaisquer outras remunerações em programas 
institucionais;  

d) Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos 
compromissos assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas;  

1. Não possuir vínculo familiar com o coordenador dos projetos;  

2. Apresentar o Termo de Compromisso de Estudante Extensionista;  

3. Atender às solicitações adicionais do Decanato de Extensão em razão da  

eventual percepção de bolsa.  



e) Saber usar o canva (www.canva.com) 

f) Ter experiência com a produção de conteúdos no instagram. 

 

3. DO EDITAL E DAS VAGAS  

3.1. A presente chamada pública tem o objetivo de ranquear estudantes 
interessados em receber bolsa Pibex, do Decanato de Extensão, no contexto do 
Edital Pibex 01/2022.  

3.2. Ainda que o projeto mencionado nesta chamada tenha recebido uma bolsa 
de extensão no contexto do referido edital Pibex, o efetivo recebimento dessa 
bolsa pela(o) estudante selecionada(o) dependerá da disponibilidade 
orçamentária do Decanato de Extensão e de outros fatores alheios à 
possibilidade de interferência do coordenador dos projetos.  

3.3 A validade desta seleção se resume à possível atribuição de bolsa no 
contexto do Edital Pibex 01/2022, extinguindo-se após o pagamento da última 
parcela de bolsa pelo Decanato de Extensão ou no caso de cancelamento da 
referida bolsa.  

3.4 O coordenador do projeto não se responsabiliza pela suspensão ou não 
atribuição da bolsa, derivada da não renovação da vigência do projeto por 
decisão da Coordenação de Extensão do Instituto de Química, ou do Colegiado 
de Cursos de Graduação e Extensão do Instituto de Química, ou do Conselho 
do Instituto de Química, ou da Diretoria Técnica de Extensão do Decanato de 
Extensão ou, ainda, da Câmara de Extensão da Universidade de Brasília, ou por 
qualquer outra razão que leve à descontinuação do projeto.  

 

4. DA SELEÇÃO  

4.1 A seleção será baseada em duas etapas: avaliação de portfólio e entrevista. 

4.2 Avaliação de Portfólio 

4.2.1 Tendo em mente as funções do estudante extensionista determinadas pela 
Política Nacional de Extensão Universitária (tutor, pedagogo, orientador) e pelas 
especificidades do Projetos de Extensão associado à presente Chamada 
Pública, o critério de seleção é o portfólio, em julgamento do coordenador do 
projeto. 

4.2.2 Para esta chamada, entende-se por portfolio a apresentação de uma 
sequência de 3 (três) posts, no formato utilizado no Instagram, no tema “ADM 
nos 60 anos da UnB”. 

4.2.3 Recomenda-se a utilização do Cava (www.canva.com) para a confecção 
dos posts. 



4.2.4 O link para acesso ao portfólio criado pelo estudante deverá ser enviado 
no formulário forms https://forms.gle/ij7idcgXL6vdzB5o9  

4.3 Entrevista 

4.3.1 O estudante interessado passará por uma entrevista com a coordenadora 
do projeto. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1 As inscrições estarão abertas de 18 à 22 de março de 2022, sendo realizadas 
em duas etapas. 

5.1.1 Formulário Forms, conforme item 4.2.4 desse edital e; 

5.1.2 Inscrição obrigatória na plataforma SIGAA, conforme orientações a seguir: 

1) Acesse o site: https://sigaa.unb.br; 
2) Localize o projeto Comunicação nas redes sociais: o ADM ao alcance 
de todos 
3) Preencha o formulário disponibilizado pelo próprio sistema, colocando 
os dados adicionais;  
4) Em caso de dúvidas, acesse o vídeo explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=PYzoIhMlhUQ ou escreva para o 
Decanato de Extensão: dtedex@unb.br.  

5.2 Embora não seja obrigatória, recomenda-se a leitura do Edital Pibex 01/2022, 
com especial atenção aos prazos para a formalização da condição de bolsista.  

 

6. DOS RESULTADOS E DOS PROCEDIMENTOS POSTERIORES  

6.1 O resultado será divulgado na data provável de 24 de março de 2021. 

6.2 A(O) estudante selecionada(o) deverá cumprir tempestivamente os demais 
trâmites para a efetivação de sua seleção, sob pena de perder irreversivelmente 
o direito à vaga.  

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 A(O) bolsista selecionada(o) deverá preencher digitalmente o Termo de 
Compromisso de Estudante Extensionista, disponível em 
http://dex.unb.br/formularios-dte, no prazo determinado pelo Edital Pibex 
01/2022.  

7.2 A(O) bolsista selecionada(o) que não entregar tempestivamente o Termo de 
Compromisso de Estudante Extensionista será desclassificada(o) e 
substituída(o) por estudante do cadastro reserva, na ordem de classificação.  



7.3 A(O) bolsista selecionada(o) se compromete a atender não somente às 
normas e solicitações da coordenadora ao qual se vinculará, mas também às 
determinações do Decanato de Extensão, tais como, por exemplo, participações 
em cursos, assistência a palestras e apresentação de pôsteres na Semana 
Universitária.  

7.3.1 A(O) bolsista poderá ser substituída(o) a qualquer tempo, caso venha a 
descumprir qualquer dispositivo do Termo de Compromisso de Estudante 
Extensionista.  

 
 

Vanessa Cabral Gomes 
Coordenadora do Projeto 


