Universidade Federal de Pernambuco
Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais - (Núcleo ERER)

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS NÚCLEO ERER/UFPE

O Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal de
Pernambuco (Núcleo ERER/UFPE), pelo presente instrumento, torna pública a seleção para 05
(cinco) bolsistas, estudantes da graduação, através do “Programa de Bolsa de Desenvolvimento
Profissional”. Os bolsistas colaborarão com o núcleo no desenvolvimento de ações que contribuam
para a implementação de políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais na UFPE, constituindo
importante instrumento de formação, preparação e qualificação para o mundo do trabalho e emprego.
O Núcleo ERER/UFPE tem como objetivo de promover a política de Educação das Relações
Étnico-Raciais no âmbito da comunidade acadêmica e na sua relação com a sociedade, orientada pelo
princípio da equidade para a garantia dos direitos educacionais e o combate ao racismo e às
desigualdades que afetam a permanência e o desenvolvimento pleno da comunidade acadêmica da
UFPE.
Pelo seu caráter de ação afirmativa e pela especificidade das vagas, este edital destina-se às
pessoas autodeclaradas negras e indígenas membros dos grupos/núcleos/laboratórios sobre a temática
ERER da UFPE.

CARACTERÍSTICAS DAS VAGAS
•

Quantidade de vagas: 5 (cinco).

•

Valor da bolsa: R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais).

•

Estudantes matriculados (as) em curso de graduação da UFPE.

•

Disponibilidade de 30 horas/semanais para as atividades do Núcleo (Horário remoto ou
presencial (quando for o caso) a combinar).

•

O(a) candidato(a) não deve possuir, na vigência da bolsa, vínculo empregatício ou outra
modalidade de bolsa, excetuada a Bolsa de Manutenção Acadêmica da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis – PROAES.
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PERFIS DAS VAGAS
•

Apoio à coordenação e secretaria do Núcleo ERER.

•

Apoio na comunicação e articulação com outras instituições (movimentos sociais,
organizações não governamentais, serviços de referência, etc);

•

Produção de textos jornalísticos;

•

Monitoramento e gestão de mídias sociais do Núcleo;

•

Conhecimento da temática ERER;

•

Conhecimento intermediário/avançado em softwares de criação e edição de imagens e vídeos.

SELEÇÃO

Primeira etapa eliminatória

- Análise do formulário pela banca avaliadora (composta pela

coordenação do núcleo e por docentes coordenadores de grupos sobre a temática ERER).
Critérios de avaliação (Nota mínima: 7,0):
– Ao preencher o formulário, o (a) candidato(a) deve apresentar experiências ou habilidades para as
seguintes atividades:
•

Secretaria (até 2 pontos).

•

Comunicação e articulação (até 2 pontos).

•

Produção de textos jornalísticos (até 2 pontos).

•

Conhecimento intermediário em softwares de criação e edição de imagens (até 2 pontos).

•

Monitoramento e gestão de mídias sociais (até 2 pontos).

Segunda etapa- Entrevista via Google Meet com a banca avaliadora para avaliação do alinhamento
do perfil acadêmico do(a) candidato(a) com a vaga ofertada.
Critérios de avaliação- (Nota mínima: 7,0):
a- Domínio de conteúdo na temática ERER demonstrado através do relato das experiências
vivenciadas no seu grupo de origem, vida acadêmica e social (até 4pts);
b- Desenvoltura durante a entrevista (até 3 pts);
c- Apresentação da relevância de sua participação em atividades sobre ERER: cursos,
disciplinas, monitorias, eventos, pesquisas, ações extensionistas, PIBID, comissões, entre
outras (até 3pts).

2

CRONOGRAMA
•

02 a 08 de dezembro de 2020 – Inscrições mediante preenchimento do formulário
através do link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVgpHMphWDO2HEZ9ftgR_euLfJm
kJGClQD_x0T1_dbiw3rLw/viewform?usp=sf_link

•

10/12/2020- Divulgação da primeira etapa e dos horários das entrevistas.

•

14/12/2020 - Data das entrevistas via Google Meet (As pessoas selecionadas receberão
o link por e-mail).

•

15/12/2020- Divulgação dos(as) selecionados(as) na entrevista.

•

18- Divulgação do resultado considerando a média das notas da primeira e segunda
etapa.

•

22/12/2020- Envio da documentação para implantação das bolsas (enviaremos
orientações por e-mail).

•

Janeiro/2021- Início das atividades.

RECURSOS

Recursos podem ser enviados em até 42h (quarenta e duas horas) após a divulgação de cada resultado,
para o e-mail nucleo.erer@ufpe.br com o título “RECURSO SELEÇÃO”. Os recursos serão
analizados por uma banca recursal. O resultado dos recursos serão divulgados em até 42horas.

Os casos omissos serão deliberados e decididos pela banca avaliadora.
As dúvidas serão respondidas apenas por e-mail: nucleo.erer@ufpe.br
Recife, 02 de dezembro de 2020.

Professora: Maria da Conceição dos Reis
Coordenadora do Núcleo ERER/UFPE.
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