
CHAMADA PÚBLICA 

 

SELEÇÃO BOLSISTA – EDITAL PIBEX Nº01/2023 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSÃO 

PROJETO DE EXTENSÃO “NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CONTABILIDADE E 

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E SOCIOAMBIENTAL (NEPECON)” 

 

Coord.: Profª Fátima de Souza Freire/ e-mail: ffreire@unb.br 

 

Através do Edital PIBEX 1/2023, viemos por meio desta, tornar pública a chamada para o processo de seleção 

de bolsista PIBEX. A (o) bolsista contemplada (o) deverá iniciar as atividades a partir de 01 de abril de 2023 

e término em dezembro de 2023. Trata-se de 1 (uma) bolsa.  

 

1. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE BOLSAS  

Poderá concorrer a uma bolsa de extensão o(a) estudante de graduação que cumpra as seguintes condições:  

a. Ser indicado(a) pelo(a) coordenador(a) do Projeto de Extensão, mediante processo de seleção público, 

observando Resolução DEX 02/2018, acerca dos critérios públicos de escolha de bolsistas e a Resolução 

CAD 003/2018;  

b. Não possuir vínculo familiar de qualquer espécie com o(a) coordenador(a) do PROJETO ao qual se 

vincula;  

c. Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais presenciais ou remotas, conforme a necessidade e o 

plano de trabalho do projeto, para as atividades de extensão do PROJETO ao qual está vinculado(a), 

incluídos o planejamento, o estudo, a avaliação e as atividades junto à comunidade; Item único. O(A) 

bolsista deve atuar 60 (sessenta) horas mensais;  

d. Não receber remuneração em quaisquer outros programas institucionais (PIBIC, PIBID, monitoria, 

estágio na UnB, etc.) durante a vigência da bolsa de extensão, com exceção da bolsa de assistência 

estudantil concedida pelo DAC/DDS;  

e. Não possuir pendências - acadêmicas ou administrativas - relacionadas aos compromissos assumidos 

anteriormente em Projetos ou Programas vinculados ao DEX. 

 

 

2. A (o) estudante selecionada (o) será responsável:  

 

a) Pela preparação e organização de seminários junto à coordenação do projeto;  

b) Administração/Moderação das redes sociais, por meio das quais divulgamos o projeto;  

c) Auxiliar na gravação de vídeos; 

d) Elaboração do relatório final, junto à coordenação do projeto;  

e) Elaboração do plano de renovação do projeto para o próximo biênio.  

f) Além disso, deverá:  

 

 Ajudar na divulgação externa do projeto e das sessões; 

 Auxiliar na busca e articulação de parceiros internos e externos à FACE; 

 Participar das reuniões de elaboração, planejamento e avaliação, bem como das sessões de exibição 

dos seminários, realizadas uma vez por semana, a combinar com a coordenação. 

 

3. INSCRIÇÕES:  

Enviar os documentos detalhados abaixo para o e-mail: nepeconunb@gmail.com, com a seguinte descrição 

no campo de assunto: “SELEÇÃO PIBEX” até o dia 13/03/2023. Documentos a enviar:  

 

1. Carta de intenção da (o) candidata (o), onde deve colocar os motivos pelos quais se candidata; as intenções 

de contribuição que deseja prestar junto à equipe do projeto.  

2. Histórico Escolar do Curso de Graduação. A seleção atenderá aos critérios previamente estabelecidos nas 

Resoluções DEX 2/2018 e CAD 3/2018. Além destes, o candidato atenderá aos seguintes critérios:  

 

 Possuir bons conhecimentos e habilidades de escrita.  
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 Estar de acordo com as exigências de dedicação no projeto.  

 Ter disponibilidade de horário para reuniões regulares, no período da tarde.  

 Estar em curso. 

 Ter conhecimento e habilidade com mídias sociais e tecnologias digitais, para divulgação do projeto. 

  Conhecer ou manifestar disposição para estabelecer contatos e articulações com a comunidade 

externa, de modo que seja possível construir novas parcerias e melhorar a divulgação para o projeto.  

 Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais presenciais ou remotas, conforme a necessidade e 

o plano de trabalho do projeto, para as atividades de extensão do PEAC ao qual está vinculado(a), 

incluídos o planejamento, o estudo, a avaliação e as atividades junto à comunidade. 

 

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO: O resultado da seleção será divulgado no dia 15/03/2023. As (os) 

candidatas (os) são as (os) responsáveis por buscar as notícias da seleção. 

 

OBS: O aluno deverá se inscrever também na plataforma do SIGAA.  
O caminho é Bolsas > Oportunidades de bolsas e fazer a consulta de bolsas do tipo extensão. 

 


