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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO PROEX 2021 

 

Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de 1 
(um) bolsista de extensão para atuar no âmbito da Atividade de Extensão 
“Elaboração de guia para produção de documentos e conteúdos digitais 
acessíveis para o Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar”, sob a 
coordenação da bibliotecária Maria Helena Sachi do Amaral, servidora lotada 
na Biblioteca Campus Araras (B-Ar). A atividade oferecida faz parte da 
proposta do Grupo de Trabalho em Acessibilidade e Diversidade do SIBi 
UFSCar, e será desenvolvida remotamente. O bolsista atuará em conjunto com 
o Grupo de Trabalho em Acessibilidade e Diversidade (GT Acessibilidade e 
Diversidade) na elaboração do Guia, desenvolvendo as seguintes atividades:  

 Levantamento dos tipos de conteúdos digitais e seus formatos 
(documentos, planilhas, gráficos, tabelas, imagens, vídeos etc) 
produzidos pelas unidades do SIBi;  

 Levantamento de bibliografia especializada sobre formatação e 
apresentação de conteúdos digitais, e de experiências e melhores 
práticas relacionadas ao tema do projeto, observando se estão de 
acordo com as normas e legislações vigentes e os princípios do WCAG 
2.0 e eMAG;  

 Participação ativa nas discussões do GT e unidades envolvidas;  
 Contribuir com a elaboração e formatação do texto final do guia.  

 

As bolsas referem-se ao período de agosto a dezembro de 2021 e 
equivalem ao montante de R$ 320,00 por mês.  

Poderão se inscrever estudantes de graduação da UFSCar que 
atenderem aos seguintes critérios:  
 

Critério 1: Estar regularmente matriculado, a partir do terceiro semestre, nos 
cursos de graduação em Educação Especial (presencial ou EaD) ou de 
Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais; 
Critério 2: Preferencialmente ser pessoa com deficiência;  
Critério 3: Ter disponibilidade de 12 horas semanais para a execução das 
atividades propostas; 
Critério 4: Não possuir qualquer outro tipo de bolsa de fomento proveniente de 
órgãos públicos; 
Critério 5: Não ter sido excluído anteriormente de alguma bolsa de extensão 
por desempenho insatisfatório. 
 

O processo de seleção será constituído das seguintes etapas:  
 

Etapa 1: Inscrições dos interessados via formulário próprio e envio de 
documentação solicitada; 
Etapa 2: Seleção dos habilitados para a entrevista; 

  
 



 
 

Etapa 3: Entrevista com a coordenadora do projeto; 
Etapa 4: Divulgação do resultado. 
 

Os critérios de seleção serão os seguintes:  
 

Critério 1: Ter disponibilidade de horário para realizar as tarefas; 
Critério 2: Ter familiaridade com editores de texto, planilhas, apresentações; 
Critério 3: Ter conhecimentos básicos em acessibilidade digital. 
 

As inscrições deverão ser realizadas pelo formulário disponível em  
https://forms.gle/z1EuM87pvfCPEYEC9 , entre os dias 14 e 21 de julho de 
2021, mediante o envio do atestado de matrícula atualizado (disponível no 
SIGA) e a cópia de um documento de identidade com foto. Os candidatos 
habilitados receberão um e-mail com as instruções para o agendamento das 
entrevistas. As entrevistas ocorrerão nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2021, e 
serão realizadas por meio do Google Meet. O link para a entrevista será 
enviado no e-mail do candidato habilitado. Caso seja necessário, será 
disponibilizado recurso de acessibilidade.  

O resultado do processo de seleção será divulgado dia 30 de julho de 
2021, pelos sites e pelas redes sociais das unidades do SIBi UFSCar. O 
candidato selecionado deverá manifestar, via e-mail, o  interesse pela vaga até 
o dia 31 de julho de 2021. Caso não se manifeste, estará excluído do 
processo, e o segundo colocado será convocado. 

Dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail 

helena.amaral@ufscar.br. 

 

Araras, 13 de julho de 2021. 

 

https://forms.gle/z1EuM87pvfCPEYEC9

