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Educacionais (CapacITE)

Edital para seleção de bolsista de extensão

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 “Produção
de videoaulas e tutoriais para as Bibliotecas da UFSCar: desenvolvendo a
competência em informação da comunidade acadêmica”, sob a coordenação da
bibliotecária do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi-UFSCar) - Cristina Marchetti
Maia. Esta atividade é proposta pela Câmara Técnica Capacitação em Informação e
Tecnologias Educacionais (CapacITE) vinculada ao Sistema Integrado de
Bibliotecas da UFSCar (SIBi-UFSCar). O presente edital será divulgado no site e
redes sociais do SIBi-UFSCar e das Bibliotecas e pelo e-mail institucional InfoRede.

As bolsas referem-se ao período de agosto a novembro de 2021 e
equivalem ao montante de R$320,00 por mês. Poderão se inscrever os estudantes
de graduação da UFSCar que atenderem aos seguintes critérios:

● Critério 1: Estar regularmente matriculado no curso de graduação de Imagem
e Som, de qualquer período;

● Critério 2: Apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico;
● Critério 3: Não recebimento de outra bolsa 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;

● Critério 4: Não ter sido excluído anteriormente de alguma bolsa de extensão
por desempenho insatisfatório.

O processo de seleção será constituído das seguintes etapas:
● Etapa 1: Manifestação de interesse e envio de documentação pelo candidato;
● Etapa 2: Análise da documentação do candidato pela coordenadora da

atividade;
● Etapa 3: Seleção dos candidatos habilitados para entrevista;
● Etapa 4: Realização de entrevistas dos candidatos com a coordenadora;
● Etapa 5: Divulgação do resultado.

Os critérios de seleção serão os seguintes:



● Critério 1: Disponibilidade de horário para desenvolvimento das atividades;
Critério 2: Compreender princípios de produção audiovisual;

● Critério 3: Conhecimentos e habilidades para manipular ferramentas de
gravação e edição de vídeos e criação de vinhetas;

● Critério 4: Saber inserir conteúdos no Youtube, incluindo legendagem de
vídeos.

A inscrição deverá ser realizada por meio de envio de e-mail para:
capacite.sibi@ufscar.br no prazo de 14 a 21 de junho. Os seguintes documentos
devem estar anexados no e-mail:

● Comprovante de matrícula e histórico escolar atualizado disponíveis no
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA);

● Cópia de um documento de identidade com foto.

O resultado do processo de seleção será divulgado em 14 de julho de 2021
no site do SIBi-UFSCar (www.sibi.ufscar.br) e nas redes sociais do SIBi e das
Bibliotecas.

Após a divulgação do resultado o candidato selecionado deverá manifestar
seu interesse enviando um e-mail para: capacite.sibi@ufscar.br até o dia
subsequente (15/07) e informar seus dados bancários, confirmar o plano de trabalho
e aceitar o termo de compromisso para realização do cadastro no sistema da
Pró-Reitoria de Extensão (ProEx).
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