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EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 235/2021 - PROECE/UFMS

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do Pró-Reitor de Extensão,
Cultura e Esporte – PROECE, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de processo sele�vo
para a seleção de 16 (dezesseis) bolsas de extensão, nos termos do Plano de Governança de Bolsas, Auxílios e
Retribuição Pecuniária no âmbito da UFMS, implementado pela Resolução CD nº 169, de 02 de agosto de
2021, e demais legislações per�nentes, para atuação no Projeto de Extensão in�tulado “Programa de
Valorização de Segurança e Saúde Laboral da Segurança Pública: Minimização de riscos e adequação do
ambiente do trabalho para melhoria na saúde dos servidores da segurança pública de Mato Grosso do Sul”,
sob a coordenação da servidora engenheira Aline Garcia – PROADI/RTR, nos termos do Plano de Trabalho e do
Convênio nº 11/2021, firmado entre UFMS, FAPEC e SEJUSP/MS – Processo SEI 23104.020076/2021-21.

 

1. DO OBJETO

1.1 O presente Edital disciplina o processo sele�vo de discentes de graduação da UFMS a serem
contemplados com Bolsas de Extensão para par�cipação do projeto de Extensão in�tulado “Programa de
Valorização de Segurança e Saúde Laboral da Segurança Pública: Minimização de riscos e adequação do
ambiente do trabalho para melhoria na saúde dos servidores da segurança pública de Mato Grosso do Sul”.

 

2. CRONOGRAMA 

2.1 Períodos de inscrições: 23 de dezembro a 30 de dezembro de 2021.

2.2 Divulgação dos aprovados: 5 de janeiro de 2022.

 

3. VIGÊNCIA DA BOLSA

3.1 A vigência da bolsa é de 6 meses (janeiro de 2022 a junho de 2022).

 

4. DAS VAGAS

4.1 Número de vagas: 16

Curso Vagas Carga
Horária Diária Valor da bolsa (R$)

Psicologia1 6 20h 500,00

Medicina 1 4 20h 500,00

Engenharias2 4 20h 500,00

Engenharias2 1 20h 700,00

Engenharias2 1 20h 800,00

Nota 1: As bolsas de graduação para este projeto de extensão basear-se-ão pelo valor pra�cado de bolsas
CNPq, e não o preconizado pelas bolsas de extensão da UFMS, em virtude de que são atribuições aos alunos
de graduação com maior rigor tecnológico e, por esta razão, o valor da bolsa deve ser mais atra�vo para os
respec�vos editais de seleção das áreas de conhecimento do projeto.

Nota 2: Engenharias = Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental e Engenharia de Produção
(FAENG), possuem em sua grade curricular a disciplina de “Engenharia de Segurança do Trabalho” ou nome
similar a este, que se refere à Segurança do Trabalho, um dos objetos do projeto.

4.2 Poderá ser formado um quadro de bolsistas que ficarão em lista de espera, caso haja
necessidade de subs�tuição de bolsista.
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5.1 As inscrições deverão ser feitas via e-mail: sesep.proadi@ufms.br, respeitando-se o período
estabelecido no item 2 deste Edital. Os candidatos deverão informar a vaga ao qual estão se inscrevendo.

5.2 Os seguintes documentos, no formato PDF, deverão ser anexados ao e-mail de inscrição:

a) Currículo La�es (CNPq);

b) Histórico Escolar (emi�do pelo Siscad);

c) Ficha de Inscrição, conforme ANEXO I deste Edital, datada e assinada; e

d) Documentos comprobatórios de experiência, se for o caso.

5.3 O candidato que falsear informações, além de ser sumariamente eliminado do processo,
poderá responder pelo crime de falsidade ideológica �pificada no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-
Lei nº 2.848, de 07/12/1940).

5.4 A inscrição do candidato implicará no declarado conhecimento e tácita aceitação das regras,
exigências e condições estabelecidas nos termos do Plano de Trabalho e do Convênio nº 11/2021, e da Tabela
1 e Notas 1 e 2, em relação às quais não poderá, em tempo algum, alegar desconhecimento.

 

6. DO PROCESSO SELETIVO

6.1 O Processo Sele�vo constará de etapa única abaixo explicitada e será conduzido sob a
responsabilidade do Coordenador do projeto.

6.2 ETAPA ÚNICA – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, item 5.2.

6.2.1 Esta etapa terá caráter eliminatório (caso o candidato não preencha os requisitos básicos
previsto no Projeto, para vaga que está concorrendo).

6.2.2 Deve constar no Currículo:

a) Dados pessoais, e;

b) Experiências já realizadas.

 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DA CONVOCAÇÃO

7.1 A divulgação do Resultado Final, com a ordem de classificação, será feita pelo coordenador
do Projeto e enviada à DIEX/PROECE para publicação.

7.2 A convocação dos candidatos aprovados, segundo o número de vagas disponibilizado e
obedecendo ao número de vagas e critérios de classificação con�dos neste Edital, será feita através do e-mail
e ou do telefone informado no currículo.

 

8. DAS PROVIDÊNCIAS PARA A CONCESSÃO DAS BOLSAS

8.1 Os discentes selecionados deverão elaborar, sob supervisão do coordenador da ação de
extensão, e submeter seu “Termo de Concessão de Bolsa de Extensão e Plano de Trabalho Simplificado”,
conforme ANEXO II deste edital, diretamente no “SEI” no prazo de 02 (dois) dias a contar da divulgação do
resultado, independentemente de problemas de acesso ao Sistema e ou conexão com a Internet.

8.2 Os “Termos de Concessão de Bolsa de Extensão e Plano de Trabalho Simplificado” deverão
ser individuais e deverão conter dados do beneficiário; dados do projeto específico ao qual se vincula a bolsa,
dados do coordenador e plano de trabalho simplificado, onde constem início e término correspondentes à
vigência da bolsa de extensão aprovada e a síntese das a�vidades atribuídas ao servidor beneficiário;

8.3 Será considerado desistente o candidato que, tendo sido selecionado, não submeter seu
Termo de Concessão de Bolsa de Extensão e Plano de Trabalho Simplificado no prazo estabelecido para as
providências de concessão da bolsa, devendo ser então convocado para o preenchimento da vaga o candidato
aprovado que es�ver na classificação imediatamente posterior.

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 As bolsas de extensão concedidas nos termos deste Edital cons�tuir-se-ão em doação civil e
sua concessão não importa na contraprestação de serviços. Cons�tuir-se-ão, antes, em instrumento de apoio
à execução das a�vidades descritas no presente Edital, favorecendo a interação entre docentes, técnico-
administra�vos, discentes e comunidade em geral, oportunizando aos bolsistas uma iniciação prá�co-
profissional.
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9.2 A bolsa de extensão poderá ser cancelada nas seguintes circunstâncias:

a) Por solicitação devidamente jus�ficada do bolsista;

b) Por solicitação do coordenador, mediante parecer;

c) Por aplicação de sanção disciplinar ao bolsista;

d) Por não cumprimento da carga horária da ação; ou

e) Por desempenho insuficiente.

9.3 O cancelamento da bolsa, nos casos previstos no item “9.2”, não resultará em direito a
qualquer reclamação ou indenização por parte do bolsista.

9.4 O bolsista poderá solicitar o cancelamento jus�ficado da bolsa de extensão antes do
término previsto, disponibilizando todos os dados e resultados ob�dos e emi�ndo relatório parcial consoante
orientação do Coordenador do Projeto.

9.5 A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por decisão jus�ficada ou
mediante solicitação do Coordenador do Projeto, poderá a qualquer tempo cancelar ou suspender a Bolsa de
Extensão, sem que disso resulte direito algum a reclamação ou indenização por parte do bolsista.

9.6 Outras informações sobre inscrição e seleção poderão ser solicitadas diretamente ao
Coordenador do Projeto.

9.7 Esclarecimentos e informações adicionais sobre o Termo de Concessão de Bolsa, entrega de
relatório final e pagamento de bolsas podem ser ob�dos com a equipe técnica do Projeto “Programa de
Valorização de Segurança e Saúde Laboral da Segurança Pública: Minimização de riscos e adequação do
ambiente do trabalho para melhoria na saúde dos servidores da segurança pública de Mato Grosso do Sul”.

9.8 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitora de Extensão, Cultura e
Esporte, e com o Coordenador do Projeto, observados os princípios e normas legais vigentes.

 

 

Campo Grande, 22 de dezembro de 2021

 

MARCELO FERNANDES PEREIRA

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE
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ANEXO I – EDITAL PROECE/UFMS Nº XXX/2021

FICHA DE INSCRIÇÃO

 

1. Iden�ficação do projeto

Título: Programa de Valorização de Segurança e Saúde Laboral da Segurança Pública:
Minimização de riscos e adequação do ambiente do trabalho para melhoria na saúde dos
servidores da segurança pública de Mato Grosso do Sul.

Coordenador: Aline Garcia

 

 

2. Iden�ficação do(a) candidato(a)

Nome completo:

RGA:  Sexo: Data de Nascimento:

Unidade: Curso: Semestre:

Endereço residencial:

Fone fixo: Celular: E-mail:

      

 

3. Carta de intenções

3.1. Quais são as suas mo�vações pessoais, acadêmicas e profissionais para par�cipar da equipe responsável
pela realização deste Projeto de Pesquisa?

 

 

 

 

3.2. Como você acredita que sua par�cipação neste Projeto de Pesquisa poderá contribuir para o
desenvolvimento do trabalho em equipe?

 

 

 

 

3.3. Marque com um “X” no quadro abaixo os dias e os horários que você tem disponíveis. Caso você venha a
ser selecionado/a, este quadro será u�lizado na elaboração do seu cronograma de a�vidades para completar
as 20 (vinte) horas semanais de dedicação às a�vidades a serem desenvolvidas.

PERÍODO SEG TER QUA QUI SEX

Matu�no      

Vesper�no      

 

3.4. Caso você não seja selecionado para preencher uma vaga de bolsista, você gostaria de par�cipar da
equipe como voluntário/a? 23/12/2021
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(    ) NÃO    (    ) SIM - em que horários poderia colaborar?.....................................................................................

 

 

4. Declaração

DECLARO que:

1. Não sou beneficiário(a) de bolsa de qualquer órgão financiador;

2. Conheço e aceito as regras, exigências e condições estabelecidas neste Edital e na Resolução CD 144/2018,
de 28/122018 – Plano de Governança de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária e;

3. As informações apresentadas no meu currículo La�es representam a fiel expressão da verdade e me
comprometo a apresentar documentos comprobatórios a qualquer tempo.

 

Campo Grande/MS, ____ de ___________ de ______

 

 

 

___________________________________________

Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO II – EDITAL PROECE/UFMS Nº XXX/2021

TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO

(RESOLUÇÃO Nº 169-CD/UFMS, DE 2 DE AGOSTO DE 2021)

1. FONTE PAGADORA

UFMS (   )                                                                          FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E CULTURA- FAPEC (   )

 

2. DADOS DO BENEFICIÁRIO

NOME COMPLETO:
CURSO DE GRADUAÇÃO/UNIDADE:
RGA: CPF: TELEFONE:
E-MAIL:

 

3. DADOS BANCÁRIOS (preencher somente se a fonte pagadora é a UFMS)

BANCO Nº: NOME DO BANCO:
AGÊNCIA Nº: CONTA CORRENTE Nº:

 

4. DADOS DO PROJETO

TÍTULO:
COORDENADOR(A): UNIDADE:
EDITAL: PROTOCOLO:
INÍCIO DA EXECUÇÃO: TÉRMINO DA EXECUÇÃO:

 

5. PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO

VALOR MENSAL: Nº MESES:
MÊS/ANO DE INÍCIO: MÊS/ANO DE TÉRMINO:

 

6. COMPROMISSOS:

Eu, discente de graduação acima qualificado, contemplado com Bolsa de Extensão conforme
processo sele�vo disciplinado pelo edital específico, por conhecer e estar de acordo com as regras e normas
fixadas pelo Plano de Governança de Bolsas e Auxílios (RESOLUÇÃO CD Nº 169, DE 2 DE AGOSTO DE 2021) e
pelo referido edital, comprometo-me a dedicar 20h semanais para cumprir com zelo as a�vidades a mim
atribuídas como bolsista da Ação de Extensão em epígrafe, bem como apresentar relatório final de todas as
a�vidades realizadas durante a vigência da Bolsa. DECLARO ainda, sob as penas da lei, que NÃO sou
beneficiário de bolsa de qualquer órgão financiador e que aceito todas as condições da concessão e assumo o
compromisso de cumprir o estabelecido na Resolução nº 169/2021.

 

 

_______________________                 _____________________

              Local e data                                  Assinatura do(a) Bolsista

 
 

Eu, servidor acima qualificado, por conhecer e estar de acordo com as regras e normas fixadas
pelo Plano de Governança de Bolsas e Auxílios (RESOLUÇÃO CD Nº 169, DE 2 DE AGOSTO DE 2021), assumo a
responsabilidade pelo controle de freqüência e comprometendo-me a zelar para que suas a�vidades e
cumprimento da carga horária semanal sejam condizentes com seu processo forma�vo e com o plano de
trabalho simplificado. Nestes termos, requeiro à Proece a inclusão do beneficiário nas folhas de pagamento de
bolsistas correspondentes ao período de vigência da bolsa e me comprometo a comunicar à Proece, até o dia
15 de cada mês, eventual necessidade de suspensão do pagamento ou de subs�tuição do bolsista.
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_______________________                 _____________________

              Local e data                                  Assinatura do(a) Coordenador(a)

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Pereira, Pró-Reitor(a), em
22/12/2021, às 16:17, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3014136 e o
código CRC DD57D514.

 

GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-7232/7233 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.020076/2021-21 SEI nº 3014136
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