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Processo Seletivo Interno para Bolsista em Cursos de Extensão Web EAD  
Edital nº 02/2019 

 
 
1. Finalidade:  

Selecionar 1(um) aluno da Universidade Estadual de Campinas para atividades 
na área do ensino a distância, Web EAD, desenvolvidas pela Escola de Extensão 
da Unicamp - EXTECAMP.  

Bolsista Web EAD - Inscrições de 04 a 31 de janeiro de 2019 

 

2. Sobre as atividades a serem desenvolvidas: 

Apoio e suporte para professores dos cursos de extensão a distância no uso do 
MOODLE.  

Produção de manuais, tutoriais e materiais didáticos digitais impressos e on-line. 

Divulgação dos cursos no Facebook e outras redes sociais. 

Apoio nas atividades gerais de ensino a distância da Extecamp. 

 

3. Requisitos para se inscrever e critérios de Seleção. 

Serão critérios adotados para a seleção da(o) bolsista:  

Estar matriculado em curso de graduação ou mestrado da UNICAMP. 

Compatibilidade da formação e objetivos acadêmicos da(o) candidata(o) com  as 

funções a serem desempenhadas;  

Experiência prática na produção de conteúdos e em ambientes virtuais para 

ensino a distância.   

Não estar usufruindo de outras bolsas ou outra modalidade de auxílio financeiro 

que exija exclusividade, durante o período da bolsa EXTECAMP. 

  

4. Data de início das atividades. 

As atividades do bolsista terão início em 01 de março de 2019 e terão duração 
de 6 meses, podendo ser prorrogadas por mais 6 meses. 

 

5. Pagamento. 

Está previsto o pagamento de uma bolsa mensal no valor de R$ 643,20 durante 6 
meses, podendo ser prorrogada por mais 6 meses. O bolsista deverá ter 
dedicação de 15 horas semanais, cumpridas diariamente, de segunda a sexta-
feira, em períodos de 3 horas diárias, compreendidos nos intervalos entre 9h às 
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12h ou 14h às 17h, a serem definidos conjuntamente com a Direção da 
EXTECAMP.  

 

6. Inscrições:  

6.1. As inscrições poderão ser feitas de 04 a 31 de janeiro de 2019, pelo 
formulário: https://goo.gl/forms/WSUfEcFP5mJuWo3W2 , com upload dos 
seguintes documentos: 

6.1.1. Histórico Escolar (emitido via sistema DAC).  

6.1.2. Currículo atualizado contemplando formação acadêmica, experiência 
profissional em projetos/funções afins aos descritos no item 2 e habilidade na 
utilização da plataforma Moodle. 

 

7. Seleção:  

7.1. A seleção será realizada por meio da análise dos documentos e de entrevista 
agendada com os candidatos. 

7.2. O processo contemplará duas etapas:  

- 1ª Etapa - Análise da documentação, no período de 04 a 06 de fevereiro de 

2019;  

- 2ª Etapa – Entrevista, no período de 12 a 15 de fevereiro de 2019. Serão 

chamados para entrevistas apenas as(os) candidatas(os) cujos currículos melhor 

corresponderem aos requisitos elencados acima.  

Os candidatos serão chamados para a entrevista com pelo menos dois dias de 

antecedência. A comunicação será enviada por e-mail.  

 

8. Resultado:  

8.1. O resultado da seleção será divulgado no dia 21 de fevereiro de 2019 no site 
da EXTECAMP e por meio de mensagem enviada por e-mail para os candidatos 
selecionados. 

 

9. Documentos necessários para a contratação do Bolsista: 

O(A) aluno(a) selecionado(a) deverá apresentar os seguintes documentos para a 

sua contratação, até o dia 01 de março de 2019, na secretaria da EXTECAMP:  

- Documento de identidade 

- CPF 

- Comprovante de Matrícula (tela DAC) 

- Comprovante de residência 
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Outras informações podem ser obtidas na Secretaria da EXTECAMP, por telefone 
ou e-mail.  

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 04 de janeiro de 2019. 

 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. EDUARDO GALEMBECK* 
Diretor  

EXTECAMP - Escola de Extensão da UNICAMP 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ORIGINAL ASSINADO 
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