EDITAL DE SELEÇÃO DISCENTE PARA ATUAR NO COMITÊ DE
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário
Cenecista de Osório veicula entre a comunidade acadêmica, por meio do
presente Edital, as informações sobre o processo seletivo de alunos
regularmente matriculados nos cursos de graduação da IES para atuarem
como membros do Comitê de Educação em Direitos Humanos da UNICNEC.

1 FINALIDADES
Em consonância com as políticas de extensão estabelecidas no PPI do Centro
Universitário Cenecista de Osório, o presente edital tem por objetivo fomentar o
desenvolvimento de projetos de extensão da IES.

2 OBJETO
A concessão de 10 (dez) vagas destinadas a discentes, regularmente
matriculados, com o objetivo de participar do Comitê de Educação em Direitos
Humanos da UNICNEC.

3 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO
Para concorrer às vagas oferecidas pelo presente Edital, os alunos candidatos
deverão:

a) Estar regularmente matriculado no semestre 2017-02 e frequentando
algum curso de graduação da UNICNEC;
b) Ter cursado pelo menos três semestres letivos;
c) Ter disponibilidade para dedicar-se, no mínimo, 04 (quatro) horas
quinzenais para execução das atividades de extensão definidas pelo
Comitê.
d) Ter disponibilidade de tempo quinzenalmente, as quintas-feiras, entre as
17h30 e 19h, para encontro de formação.

4 INSCRIÇÃO
Os alunos que desejarem participar do processo de seleção deverão preencher
o formulário específico e protocolá-lo junto ao NEPE entre os dias 28/09/2017 e
05/10/2017.

5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
O processo seletivo ficará a cargo do Comitê de Educação em Direitos
Humanos, e incluirá duas etapas: histórico e entrevista:



Etapa 01: Análise Documental – Eliminatória

Nesta etapa, serão selecionados os 10 (dez) alunos com maior pontuação
obtida a partir da análise do histórico acadêmico. A pontuação será
atribuída através da média aritmética das notas semestrais de todas as
disciplinas cursadas pelos alunos candidatos, no respectivo curso de
graduação.


Etapa 02: Entrevista - Classificatória

Os candidatos selecionados na etapa 01 participarão de entrevista com um
membro docente do Comitê de Educação em Direitos Humanos, com
avaliação a partir de critérios estabelecidos pelo Comitê.

Para obtenção da pontuação final dos candidatos, serão considerados os
pesos constantes na seguinte tabela:
Histórico Acadêmico
Entrevista

50%
50%

Havendo empate na pontuação final, serão utilizados os critérios de
desempate, na ordem a seguir:
01. Maior nota relativa ao histórico acadêmico;
02. Maior nota na entrevista
03. Sorteio

6 OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS DO ALUNO
a) Desenvolver as atividades relacionadas às diferentes etapas do projeto de
extensão.
b) Dedicar, no mínimo, 04 (quatro) horas quinzenais para atividades
relacionadas ao projeto de extensão;
c) Entregar, no prazo estipulado, os relatórios parciais e finais das atividades
desenvolvidas no projeto.
d) A atividade é voluntária, sem remuneração.

8 CRONOGRAMA
Os prazos que os candidatos deverão observar, e cumprir, são os seguintes:
DATA

ATIVIDADE

28/09/2017

Lançamento do Edital

28/09/2017 a 05/10/2017

Período para inscrição, em formulário específico e
protocolado junto ao NEPE

06/10/2017

Divulgação da relação de candidatos selecionados
na primeira etapa

7/10/2017 a 10/10/2017

Atividades de seleção dos candidatos – etapa 02, a
cargo dos membros docentes do Comitê

16/10/2017

Divulgação dos alunos selecionados

19/10/2017

Início das atividades.

Osório, 25 de setembro de 2017.

Dr. Alessandro Bartz
Coordenador de Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (NEPE)

