
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO PROEX 

REFERENTE À AGENDA CULTURAL UFSCAR 2021  

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA 

 

 

Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de 

01 (um) bolsista de extensão para atuar no âmbito da Atividade de Extensão 

“XXVII Semana do Livro e da Biblioteca da UFSCar” (consultar anexo 1), 

sob a coordenação de Mônica Facincani Camacho, servidora do 

Departamento de Ação Cultural (DeAC) da Biblioteca Comunitária (BCo).  

As bolsas referem-se ao período de agosto a novembro de 2021 e 

equivalem ao montante de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) por mês. 

  

Poderão se inscrever os estudantes de graduação da UFSCar que 

atenderem aos seguintes critérios: 

 

 Critério 1 – Estar regularmente matriculado em curso de graduação da 

UFSCar, de qualquer período. Preferencialmente estudantes dos cursos 

de: Biblioteconomia e Ciência da Informação; Pedagogia e Imagem e 

Som. 

 Critério 2 – Apresentar indicadores satisfatórios de desempenho 

acadêmico por meio de Histórico Escolar. 

 Critério 3 – Não receber qualquer outra bolsa paga por programas 

oficiais o que inclui as bolsas da FAI-UFSCar. É possível receber bolsas 

de extensão em paralelo ao recebimento de bolsas ou auxílios de 

permanência. 

 



  
 

 

 

 

O processo de seleção será constituído das seguintes etapas: 

 

Etapa 1 - Manifestação de interesse por meio do preenchimento do Formulário 

disponível em https://forms.gle/fQj9QLrfgGGZBq1M8. Anexar ao Formulário os 

seguintes documentos:  

1) Comprovante de Matrícula (disponíveis no Sistema Integrado de 

Gestão Acadêmica - SIGA);  

2) Histórico Escolar atualizado (disponíveis no Sistema Integrado de 

Gestão Acadêmica - SIGA);  

3) Documento de identificação com foto (preferencialmente RG ou 

Carteira Nacional de Habilitação - CNH). 

 

 Etapa 2 - Análise da documentação do candidato pela coordenadora da 

atividade e pela equipe do Departamento de Ação Cultural da BCo. 

 Etapa 3 - Seleção dos candidatos habilitados para entrevista. 

 Etapa 4 - Entrevistas dos candidatos habilitados com a coordenadora da 

atividade e pela equipe do Departamento de Ação Cultural da BCo. 

 Etapa 5 - Divulgação do resultado. 

 

 

Os critérios de seleção serão os seguintes:  

 

 Critério 1 – Análise documental (estar regularmente matriculado em 

curso de graduação da UFSCar; e apresentar indicadores satisfatórios 

de desempenho acadêmico por meio de Histórico Escolar). 

 

 Critério 2 – Disponibilidade de horário para desenvolvimento das 

atividades. OBS: Todas as atividades ocorrerão remotamente. 

 

 Critério 3 – Conhecimento e habilidades na utilização das plataformas 

StreamYard, Google Slides, Formulário Google, Canva etc. 

 

https://forms.gle/fQj9QLrfgGGZBq1M8


  
 

 

 

 Critério 4 – Saber inserir conteúdos no YouTube, incluindo legenda de 

vídeos, assim como, saber utilizar Redes Sociais (Instagram, Facebook, 

Twitter, etc.). 

 

A inscrição deverá ser realizada por meio do Formulário eletrônico 

disponível em https://forms.gle/fQj9QLrfgGGZBq1M8 no período de 19 a 27 de julho 

de 2021, mediante a entrega por anexo dos seguintes documentos: 1) 

Comprovante de Matrícula; 2) Histórico Escolar atualizado; e 3) Documento de 

identificação com foto. 

 

Os candidatos habilitados ou não habilitados serão informados da 

situação por e-mail, de acordo com o preenchimento realizado no formulário de 

inscrição. 

 

As entrevistas com os candidatos habilitados ocorrerão no período de 02 

a 06 de agosto de 2021 e os candidatos receberão e-mail com o agendamento 

do dia e horário. As entrevistas serão feitas pelo do google meet e o candidato 

receberá previamente o link. 

 

O resultado do processo de seleção será divulgado em 12 de agosto de 

2021 no site da BCo (www.bco.ufscar.br), no site do SIBi-UFSCar 

(www.sibi.ufscar.br) e nas redes sociais da BCo e do SIBi. 

 

Após a divulgação do resultado o candidato selecionado deverá 

manifestar seu interesse enviando e-mail para: acaocultural.bco@ufscar.br até 

dois dias subsequentes, ou seja, 14 de agosto de 2021.  

 

 

 

São Carlos, 29 de junho de 2021. 

 

 

 

 

https://forms.gle/fQj9QLrfgGGZBq1M8
http://www.bco.ufscar.br/
http://www.sibi.ufscar.br/


  
 

 

 

 

ANEXO 1 

 

A Semana do Livro e da Biblioteca ocorre no mês de outubro por conta 

do Decreto nº. 84.631 de 9 de abril de 1980 que instituiu a “Semana do Livro e 

da Biblioteca” e o “Dia do Bibliotecário”. Neste mês também, mais 

especificamente no dia 29 de outubro, é comemorado o “Dia Nacional do Livro” 

instituído pela Lei 5.191, de 18 de dezembro de 1966. Sendo assim, o objetivo 

das atividades realizadas nesta Semana é de incentivar a leitura e a construção do 

conhecimento através da difusão do livro o que proporciona às pessoas refletirem 

sobre o papel do livro e da biblioteca como fonte de informação, de conhecimento e 

de cultura. Além disso, a comemoração também visa à profissão do bibliotecário e 

possibilitar a atualização e o desenvolvimento deste profissional. 

Durante todo o ano o Departamento de Ação Cultural da BCo promove 

as mais diversas atividades na Biblioteca no intuito de atrair o mais variado 

público – principalmente crianças de escolas públicas e integrantes de projetos 

sociais – para participarem de atividades que despertem o gosto e o prazer 

pela leitura. Por isso, reunir em uma semana várias atividades culturais em um 

momento simbólico (o Dia Nacional do Livro) é a possibilidade de promover a 

um público amplo, inclusive às crianças carentes, o contato com livros, com a 

linguagem literária, com a arte, num ambiente alegre, animado e envolvente. 

Neste sentido, alguns objetivos específicos são: 

 Discutir criticamente a importância do livro, da literatura e da 

biblioteca na sociedade contemporânea; 

 Levar para a biblioteca comunitária (BCo) a população em geral, 

reafirmando seu caráter comunitário; 

 Relacionar a palavra escrita às demais formas de linguagem; 

 Oferecer aos professores e alunos das redes de ensino de São 

Carlos e região atividades relacionadas ao incentivo à leitura; 

 Incentivar a produção literária; 

 Promover a Biblioteca e o Livro por meio de atividades culturais 

que aproximam a comunidade da BCo e de seus serviços; 



  
 

 

 

 Dar oportunidade à comunidade acadêmica de participar em 

atividades práticas que enriqueçam sua formação acadêmica; 

 

De forma geral, caberá ao bolsista auxiliar e desenvolver sob 

acompanhamento e total apoio do Departamento de Ação Cultural da BCo as 

seguintes atividades: pensar, organizar e estruturar modelos de oficinas 

pedagógicas, oficinas de desenhos, oficinas de brinquedos etc. Contatar 

artistas (teatrais e musicais) para apresentações. Contatar escolas. Organizar 

agenda de visitas, Auxiliar na divulgação etc.  

Especificamente na semana das atividades, de 25 a 29 de outubro de 

2021, o bolsista deverá auxiliar nos eventos que serão realizados em 

plataformas como YouTube, StreamYard, Facebook etc. 

 

 

 


