
 
 
        

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA REDE DE VIVÊNCIAS FORMATIVAS – CHÃ DE ALEGRIA 

PROGRAMA DE EXTENSÃO RESIDÊNCIA DOCENTE NAS CIÊNCIAS/ReDEC 
EDITAL Nº 001/2021- ReDEC – UFPE 

 
SELEÇÃO PARA EXTENSIONISTA 

VOLUNTÁRIO 
 

Os professores do do Centro de Educação da UFPE e coordenadores do programa de extensão (ACEx), 
Marcos Alexandre de Melo Barros e Maria Dalvaneide de Oliveria Araújo, em parceria com a Prefeitura da 
Cidade de Chã de Alegria, fazem saber que estarão abertas as inscrições para seleção de voluntários para 
atuar no Programa de Extensão Residência Docente: formando professores para as cidades educadoras, com 
o projeto “Redes de Vivências Formativas – Chã de Alegria”.  

 
1. VAGAS 
O programa tem 07 vagas para atuar no Projeto “Rede de Vivências Formativas – Chã de Alegria”. Serão 
selecionados alunos para desempenhar as seguintes tarefas: 

� Designer Gráfico, Comunicação (jornalismo) e Tecnologia da Informação (3 vagas): produção de 
websites, produção gráfica, editoração e desenvolvimento de peças, vídeos, audios e materiais visuais 
relacionados às demandas internas e externas do projeto; suporte gráfico ao desenvolvimento e 
produção do material instrucional; suporte a parte gráfica das mídias digitais; registro fotográfico e em 
vídeo de atividades projeto; alimentar conteúdo para as plataformas; Podem se inscrever alunos do 
curso de Design e Tecnologia da Informação em geral. 

� Licenciaturas (04 vagas): Desenvolver atividades de docência nas escolas participantes do 
programa; desenhar coreograficamente a escola onde será imerso; conduzir clubes e alunos 
protagonistas, além de projetos envolvendo metodologias ativas; produção de oficinas; participar de 
formações junto aos mentores e professores das escolas envolvidas no programa; produção de feiras 
de ciências e culturais; produção de fóruns; panejamento de aulas; produção de instrumentos e 
diagnoses; produção de relatórios. 

 
2. REQUISITOS 

2.1. Requisitos gerais 

O(a) candidato(a) deve: 

� Estar matriculado nos cursos da UFPE; 

� Ter disponibilidade de 12 horas semanais para dedicação às atividades de extensão (Remotamente). 

� Ter disponibilidade para participar das formações.  

� Estar disponível para assumir o projeto a partir de abril de 2021; 

Os professores



 
2.2. Requisitos específicos: 

 
� Alunos dos cursos citados anteriormente devidamente matriculados. 
� Alunos de Design / Tecnologia da Informação: alunos com conhecimentos técnicos em nível 

intermediário dos programas de edição gráfica Photoshop e Ilustrator, que construam peças 
midiaticas, edições de vídeos e atualização de site. 

� Alunos das Licenciaturas ter familiaridade e conhecimento básico em informática básica, ferramentas 
web e metodologias de ensino. 

 
3. INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições serão realizadas de 08.03.2021 a 19/03/2020, através do e-mail 
residenciachadealegria@gmail.com . 

 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
O(a) candidato(a) deve encaminhar os seguintes documentos anexados para o endereço eletrônico 
residenciachadealegria@gmail.comem uma mensagem com título do assunto: Seleção Residência: 

 
� Ficha de Inscrição (Anexado ao fim deste Edital): 

 
� Currículo Lattes – Licenciaturas /Currículo Lattes e Portfolio – Design, Comunicação e Tecnologia da 

Informação ; 

� Comprovante de matrícula/ histórico escolar ; 

� Redação de até uma página (Fonte 12, Times New Romam, Espaçamento Entre Linhas 1,5) 
descrevendo os interesses em participar do referido projeto (Anexado ao final deste edital). 

 
4.1. Os pedidos de inscrição que não preencherem os requisitos constantes neste edital serão indeferidos. 

 
5. SELEÇÃO 
A seleção será feita por uma equipe multidisciplinar com larga experiência na área. 

 
1ª etapa: Serão avaliados o currículo, histórico e a redação enviados na inscrição. 

2ª etapa: Os candidatos aprovados na 1ª etapa serão chamados para entrevista online, agendada via e-mail. 
 

6. DOS RESULTADOS 
Os resultados dos selecionados para entrevista serão divulgados no dia 22/03/2021, onde serão agendadas 
por e- mail as entrevistas, que ocorrerá entre os dias 23 a 26 de março de 2021. O resultado dos finalistas será 
divulgado, até o dia 29 de março de 2021, por e-mail. Os recursos deverão ser encaminhados através do email 
redevivencias@gmail.com até o dia 30 de março de 2021. O resultado do recurso será divulgado por e-mail no 
dia 31 de março de 2021. 

 
 
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
O candidato aprovado deverá: 

� Concordar com o Termo de Compromisso; 

� Participar das formações; 

� Participar das atividades definidas pelo projeto; 



 
� Executar o plano de atividades aprovado; 

� Participar de reuniões e eventos organizados pelos mentores e curadores; 

� Elaborar e desenvolver atividades nas unidades escolares de Chã de Alegria. 

� Apresentar formalmente os resultados finais de seu trabalho, divulgando-os em evento e na 
escola de imersão. 

 
8. DO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO VOLUNTÁRIO 

 
� São motivos de cancelamento do extensionista: a conclusão do curso de graduação; o desempenho 

acadêmico insuficiente; o trancamento de matrícula; o abandono do curso e a prática de atos não 
condizentes com o ambiente; o não cumprimento das atividades previstas no plano de atividades, 
garantida a ampla defesa e o contraditório. 

� Os alunos aprovados no processo e que não foram classificados, formarão uma lista de espera, e 
poderão ser chamados em casos de substituição. 

 
9. Os extensionistas que participarem do presente projeto podem creditar como Acex a carga horária 

desenvolvida nas atividades. 
 
 

10. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

Inscrição 08 a 19.03 de 2021 Por email 
residenciachadealegria@gmail.com 
 

Resultados 22.03.2021 (até as 22h) No site www.redecpe.com.br 
Entrevistas  

23 a 26.03 de 2021 
 

 

Resultado Final  
29.03.2021 (até as 22h) 

No site www.redecpe.com.br  

Recurso 30.03/2021 Por email 
residenciachadealegria@gmail.com 
 

Resultado do 
Recurso 

31/03/2021 No site www.redecpe.com.br  

Início as 
Atividades 

01/04/2021 Remotamente 

Término das 
Atividades 

01/09/2021  

 
 

Recife, 08 de fevereiro de 2021 



 
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Eu,  , discente 
do Curso de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx da Universidade Federal de Pernambuco, declaro estar 
devidamente matriculado no ano letivo de 2021. 

 
Residente:     N°    
Complemento:   , Bairro:     , 
CEP:  ,  na cidade de   , venho solicitar 
minha inscrição no PROJETO REDES DE VIVÊNCIAS FORMATIVAS CHÃ DE ALEGRIA. 
Declaro para os devidos fins estar de acordo com as normas explícitas no Edital ReDEC/ n° 
001/2021 para a escolha dos respectivos extensionistas 

 
 

Outros dados: 
 

E-mail:    
 

Telefone fixo:  Celular:    
 

Data de Nascimento:  / / ; CPF:    
 

RG:  Órgão:  Data de Expedição   
 

Estado Civil   
 
 
 

( ) Declaro possuir tempo disponível para dedicar-me às atividades do Programa. 
 
 

( ) Declaro estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto no mês de abril/2021. 



 
 

 
 
 
 

CARTA DE INTENÇÃO 
 

Candidato (a)    


