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NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE
DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ECONOMIA SOLIDÁRIA
EDITAL 02/2018
SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO COM NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
O Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias Sociais e Economia Solidária
(TECSOL) da UFPel torna pública a abertura de seleção de bolsistas para o seguinte projeto:
Projeto / programa

Financiamento

Incubação da Rede Rizoma: circuito local de
comércio justo no sul do Rio Grande do Sul

PRONINC/SENAES/CNPq – Programa
Nacional de Incubadoras de Cooperativas
Populares, da Subsecretaria Nacional de
Economia Solidária e Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

O presente edital está orientado de acordo com a legislação federal vigente e os
regramentos internos correspondentes da UFPel.

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 19 de março (segunda-feira) a 25 de março de 2018 (domingo).
2. FORMA DE INSCRIÇÃO
Por e-mail, contendo: (a) formulário de inscrição e (b) currículo (lattes ou outro modelo).
O formulário de inscrição pode ser obtido no sítio web do Núcleo Tecsol-UFPel:
https://wp.ufpel.edu.br/tecsol/
As inscrições devem ser remetidas ao e-mail: tecsol@ufpel.edu.br .
As inscrições serão confirmadas, também por e-mail, em até 24 horas.
3. INFORMAÇÕES SOBRE AS BOLSAS
Número de bolsas em oferta: 2 (duas)
Modalidade: CNPq – “Extensão no País (EXP)”
Valor: R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais
Carga horária: 20 (vinte) horas semanais
Vigência: 12 (doze) meses – abril/2018 a março/2019.
Início do período de trabalho: 02/04/2018 (segunda-feira)
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4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Para candidatar-se às bolsas referentes a este edital, o/a candidato/candidata deverá preencher
os seguintes requisitos:
(a) Haver concluído curso de ensino superior reconhecido pelo MEC.
(b) Ter experiência comprovada de trabalho extensionista ou de participação direta com/em
empreendimentos de economia solidária, considerando-se como tais as iniciativas econômicas
que

correspondem

ao

conceito

do

Fórum

Brasileiro

de

Economia

Solidária

(http://www.fbes.org.br).
5. PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será feita por comissão coordenada pelos Professores Antônio Carlos
Martins da Cruz (CIM), Décio Sousa Cotrim (FAEM), Henrique Andrade Furtado de Mendonça
(FAEM) e José Ricardo Kreutz (FAMED), todos membros do Núcleo Tecsol-UFPel.
O processo de seleção se desenvolverá nas seguintes etapas:
(a) análise dos currículos e formulários de inscrição.
(b) entrevista presencial com os/as candidatos/as aprovados/as nas etapas anteriores – a agenda
de entrevistas será informada por e-mail e por SMS aos candidatos.
6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
A divulgação da relação dos alunos contemplados com as Bolsas ocorrerá no dia 30/03/2018,
através de e-mail destinado a todos/as os/as candidatos/as.
7. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS SELECIONADOS
Os alunos selecionados deverão entregar a documentação necessária para a homologação (ver
item 6 deste Edital) até o dia 26/08, sob pena de cancelamento da bolsa.
8. OUTRAS INFORMAÇÕES
Entre em contato com a Coordenação do Núcleo através do e-mail tecsol@ufpel.edu.br ou pelo
telefone (53) 3921.6299.

Prof. Antônio Cruz
(Centro de Integração do Mercosul / Núcleo TECSOL-UFPEL)
Coordenador do Projeto Incubação da Rede Rizoma

