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SELEÇÃO DE BOLSISTA E VOLUNTÁRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

1. Objetivo 

Selecionar no mínimo 1 (um/a) estudante de graduação da UFBA para atuar no projeto Mezanino Onda                
Digital do Grupo de Pesquisa e Extensão em Informática, Educação e Sociedade - ONDA DIGITAL. O Onda                 
Digital trabalha de forma colaborativa, incentivando a interdisciplinaridade com o envolvimento de            
profissionais de computação e de professores, funcionários e estudantes da UFBA de diferentes unidades              
de ensino em atividades de pesquisa e extensão. Aos estudantes, espera-se proporcionar formação             
acadêmica complementar, atentando para seu papel social e permeando diversas áreas do conhecimento             
como computação, educação, comunicação, gênero, entre outras. 

 

2. Projeto e Vagas 

Código Planos de Trabalho* Edital Vagas  

PMD 
Educação Digital e Cultural no Engenho 
Velho de Brotas (requer cadastro PROAE 
deferido até 17 de maio de 2019) 

SANKOFA 2019 
Edital 30/2018 

01 bolsista 
01 voluntário(a) 

* descrição do projeto, perfis esperados e atribuições na Seção 3 

 

Espera-se dos estudantes: proatividade, bom relacionamento interpessoal, iniciativa, organização, 
responsabilidade e postura profissional. As (Os) estudantes de graduação voluntários(as) poderão ter bolsa 
caso haja desistência dos atuais bolsistas. 

3. Projetos, perfis e atribuições 

Não é obrigatório atender a todas competências e habilidades para candidatar-se ao projeto. 

3.1 MEZANINO ONDA DIGITAL 

 

Orientadora: Débora Abdalla Santos 
Vagas: 01 bolsista e 01 voluntário(a) 
Tempo máximo de vigência: 12 meses 
Requisito obrigatório: cadastro na PROAE deferido até 17 de maio de 2019 
 

Descrição: O Mezanino Digit@l se constitui como um projeto de extensão articulado ao Programa Onda                

Digital (POD). O objetivo geral é ampliar as ações de Inclusão Digital do Programa Onda Digital por meio da                   

promoção e desenvolvimento de um conjunto de atividades de cultura digital - Mezanino Digit@l -               

relacionadas ao uso criativo e social da Computação, como mecanismo articulador e mediatizador entre a               

Universidade e a Sociedade.  
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Perfil desejado:  

 

- Formação: Graduando(a) da UFBA dos cursos de Comunicação, Produção Cultural, Ciência da            

Computação, Sistemas de Informação, Licenciatura em Computação, Bacharelado Interdisciplinar         

em Ciência e Tecnologia ou outras áreas. 

- Competências e habilidades: experiência na divulgação e organização de eventos, capacidade de            

articulação e boa comunicação. 

 

Atribuições: O estudante bolsista terá como objetivo organizar a realização de debates sobre cidadania,               

ciência e tecnologia digital no espaço do Mezanino Digit@l. Os debates contarão com a participação de                

convidados locais e nacionais, abordando temas com foco nos desafios e oportunidades de uso de               

tecnologias digitais livres na educação e na sociedade baiana. O estudante também será responsável por               

realizar os convites, preparar esboços de materiais de divulgação e divulgar nas redes sociais e espaços de                 

interesse. 
 

4. Requisitos gerais  

Requisitos gerais obrigatórios - Bolsistas  

● Estar regularmente matriculado em curso de graduação na UFBA durante todo o período de              

vigência da bolsa. 

● Não ter vínculo empregatício, nem acumular bolsas de qualquer natureza durante a vigência desta              

bolsa, inclusive de estágio.  

● Estar motivado para trabalhar com extensão universitária e pesquisa. 

● Não estar matriculado como aluno regular em curso de pós-graduação. 

● Não ter concluído curso de graduação, exceto curso de Bacharelado Interdisciplinar na UFBA. 

● Disponibilidade de 20h semanais para dedicação ao projeto. 

 

Requisitos gerais obrigatórios - Voluntários 

● Estar regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação na UFBA. 

● Estar motivado para trabalhar com extensão universitária e pesquisa. 

● Disponibilidade de 10h semanais para dedicação ao projeto. 

 

Os voluntários que atuarem por um período mínimo de 3 (três) meses, com carga horária semanal mínima                 

de 10 (dez) horas, poderão receber certificado da UFBA com carga horária correspondente. 

 

5. Procedimentos para inscrição 

Interessados deverão inscrever-se até às 12:00 do dia 16 de maio de 2019 (quinta-feira) no endereço:                
http://bit.ly/edital032019. Dúvidas e informações adicionais podem ser solicitadas no         
selecaoondadigital@gmail.com  
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Observações 

● inscrição com documentos incompletos ou pouco legíveis não será considerada. 
● inscrição submetida após o prazo não será considerada. 

6. Processo seletivo 

Etapas 

1. Entrevista (eliminatória e classificatória) 
As entrevistas serão realizadas no dia 16/05/2019 (quinta-feira)  das 14:00 às 15:00 no Mezanino 
Onda Digital, localizado na Biblioteca Central da UFBA - Campus de Ondina (em cima da livraria 
EDUFBA). O atendimento será por ordem de chegada. 

2. Resultado da Entrevista  (classificatória) 
O resultado da entrevista será divulgado no dia 16/05/2019 (quinta-feira) a partir das 17:00 por 
e-mail, telefone e/ou site www.ondadigital.ufba.br. 

3. Entrega de Documentação  (eliminatória) 
 

Os documentos deverão ser apresentados à Secretaria Executiva do Onda Digital, no Mezanino 
Onda Digital, no dia 20 de maio de 2019, das 13 às 16 horas. 

a. Bolsista SANKOFA 2019 (Edital 30/2018) 
Cópia do RG e CPF 
Cópia do comprovante de matrícula do semestre 2019.1 
Comprovante de conta corrente de titularidade própria, preferencialmente do Banco do 
Brasil (não pode ser poupança) 
Formulário preenchido (as informações devem ser digitadas) 

b. Voluntários 
Cópia do RG e CPF 
Cópia do comprovante de matrícula do semestre 2019.1 

 
Obs.: ao resultado desta seleção não caberá recurso. 

7. Disposições finais 

Aos coordenadores do projeto reserva-se o direito de resolver os casos omissos e situações não previstas                
neste edital. Em caso de dúvidas entrar em contato através do e-mail selecaoondadigital@gmail.com . 

Salvador, 14 de maio de 2019 
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