
INSTITUTO DE LETRAS

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS

O Instituto de Letras (IL) divulga chamada pública para seleção de 05 bolsistas dos cursos de
graduação do IL/UnB interessada/o em atuar no  EVENTO de extensão  “UnB 60 anos: o
legado  do  Instituto  de  Letras  1962-2022”,  aprovado  no  Edital  Programa  Especial  de
Extensão "UnB 60 anos – 2ª Etapa”.

O projeto busca realizar atividades de abril a novembro de 2022, como ações preparatórias
para  a  2ª  etapa  do  programa,  cujas  atividades  ocorrerão  durante  o  ano  de  2022  em
comemoração do aniversário de 60 anos da UnB. 

REQUISITOS DA(O) BOLSISTA:

-Ser  estudante  devidamente  matriculada(o)  em  curso  de  graduação  da  Universidade  de
Brasília, preferencialmente, nos cursos do Instituto de Letras.
-Ter  disponibilidade  de  15  (quinze)  horas  mensais  presenciais  ou  remotas,  conforme  a
necessidade do plano de trabalho, para as atividades de extensão do projeto ao qual está
vinculada(o), incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades junto à comunidade.
-Possuir disponibilidade para reuniões online e contatos diários pelo Whatsapp.
-Possuir computador com acesso à internet, que permita acompanhar a gestão de transmissão
de vídeos on-line ao vivo.
-Possuir  conhecimento das plataformas  para realização de transmissões  ao vivo e vídeos
gravados;  de  softwares  de  edição  de  imagem,  áudio,  vídeo  e  legendagem;  e  do
gerenciamento de redes sociais.

INSCRIÇÕES das 7h do dia 15 de março até as 23h59 do dia 23 de março de 2022.

Para  se  inscrever,  é  necessário  preencher  o  formulário  disponível  em
https://forms.gle/g7aZ7iEKjmGusqd96;  e também  deverão  submeter  inscrição  no  SIGAA
UnB  (www.sig.unb.br).  Para  isso,  devem  acessar  o  sistema  e  no  caminho  Bolsas  >
Oportunidades de Bolsas, fazer a pesquisa por bolsas do tipo Extensão e escolher o EVENTO
de interesse: “UnB 60 anos: o legado do Instituto de Letras”. Obs.: É necessário preencher o
formulário sobre cadastro único no SIGAA antes de o sistema dar a opção de inscrição no
projeto escolhido.

Para mais informações, acesse o Edital fazendo clic <aqui>

Dúvidas sobre esta chamada pública podem ser dirimidas pelo e-mail: mcarolina@unb.br
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