
     

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORES VOLUNTÁRIOS 

Projeto – Revitalização, Memória e Tradição 

 

A coordenação do Projeto de Extensão Revitalização, Memória e Tradição, torna pública a 

abertura do edital para a seleção de 06 (seis) vagas de monitoria voluntária, por tempo 

determinado, para auxiliar na realização das ações do projeto nas comunidades de Acupe e 

São Brás - Santo Amaro (BA). 

 

Resumo do projeto: 

 

O Recôncavo da Bahia é uma região sociocultural importante do estado. Nela se 

encontram as comunidades de Acupe e São Brás – Santo Amaro da Purificação, reconhecidas 

pelas riquezas de suas manifestações culturais. Estas manifestações retratam aspectos da 

resistência na história do negro escravizado. Preocupados com a manutenção destas 

manifestações artísticas e populares, este projeto de extensão tem como objetivo desenvolver 

e viabilizar a realização de oficinas de produção de máscaras características do grupo cultural 

das Caretas de Acupe, assim como oficinas de percussão e dança, e a realização de debates 

sobre a cultura e as histórias locais. Todas essas ações serão destinadas a crianças e jovens de 

ambas as comunidades num intercâmbio cultural, com o objetivo de sensibilizá-los sobre as 

tradições culturais e artísticas de sua comunidade.  

Este projeto de extensão tem como objetivo a promoção do diálogo da Universidade 

com a Comunidade externa, por meio da troca de saberes científicos e populares. E nessa 

perspectiva fortalecer, principalmente, a formação dos estudantes por meio da 

indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão. Dessa maneira, visamos, por meio de 

processos educativos e culturais, sensibilizar a juventude das comunidades de Acupe e São 

Brás sobre suas memórias e promover o debate comunitário sobre histórias locais e regionais.  

 

Atribuições da monitoria:  

Auxiliar na execução, locomoção, organização, fiscalização, orientação das atividades que 

serão realizadas com as crianças das comunidades.  

 



Pré-requisitos:  

 O candidato precisa ter vínculo com a Universidade; 

 Dispor de 4 (quatro) horas semanais para os encontros e execução do projeto; 

 Ser proativo (a), ter desenvoltura com crianças e habilidade com manuseio de 

equipamentos multimídia e redes sociais. 

 

Inscrições: 

O candidato deverá realizar sua inscrição entre os dias 26/03/2018 a 29/03/2018, através do 

envio de e-mail para (criskasouza@unilab.edu.br, joicelorenaalves@hotmail.com e 

illanarb@hotmail.com), contendo o Histórico Escolar (caso seja estudante) e uma carta de 

intenção, descrevendo suas motivações e habilidades para participar do projeto. 

 

Processo seletivo: 

O candidato deverá redigir uma carta de intenção (em até 10 linhas) demonstrando seu 

interesse em participar do projeto. 

OBS: Em caso de empate o candidato com maior Índice de Desempenho do Estudante (IDE) 

ficará com a vaga. 

 

Sobre a carta de intenção: 

Na carta deverá vir um cabeçalho com as seguintes informações: 

Nome completo, número de matrícula e contatos (e-mail e telefone). 

A carta deve ser redigida com até 10 linhas, em texto corrido, expressando o interesse e 

motivo do candidato em participar do projeto. 

 

 

São Francisco do Conde - BA, 23 de março de 2018 

 

_______________________________________ 

Fábio Baqueiro 

Coordenador do Projeto 
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