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Seleção de Voluntário para o Projeto de Extensão TRILHAS: Orientação e 

Desenvolvimento Profissional 
 

O Projeto Trilhas: Orientação e Desenvolvimento Profissional, no uso das suas 

atribuições, torna pública a abertura de processo seletivo para Voluntário que atuará 

junto ao Projeto Trilhas: Orientação e Desenvolvimento Profissional da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (TRILHAS/UNILAB). 

 

1. DO OBJETIVO 
O processo seletivo para Voluntário do Projeto Trilhas visa engajar o discente selecionado 

nas atividades de pesquisa, ensino e extensão nas temáticas associadas à permanência 

estudantil, orientação profissional, planejamento de carreira e desenvolvimento de 

competências. As atividades incluem a facilitação da acolhida estudantil, o incentivo à 

permanência, a promoção da inserção e integração dos estudantes no mundo acadêmico 

e do trabalho, o apoio psicossocial nas questões relativas à evasão universitária e aos 

índices de reprovação acadêmica, o desenvolvimento de uma formação ampliada baseada 

na concepção crítica de trabalho como atividade fundante do ser social e a integração 

entre as potencialidades do sujeito e sua história de vida e realidade social. 

 

2. DA ATUAÇÃO 
2.1. O bolsista selecionado atuará nas atividades próprias do Projeto Trilhas. 

 

3. DA VAGA 
3.1. Para o Processo Seletivo de que trata o presente edital será ofertada 01 (uma) vaga 

de atuação voluntária (não-remunerada). 

 

4. DA INSCRIÇÃO 
Para realizar a inscrição, o/a candidato/a deverá efetivar os seguintes procedimentos: 

4.1 Preencher, das 08:00 horas do dia 06 de junho de 2018 às 16:00 horas do dia 13 

de junho de 2018, horário de Fortaleza, o formulário eletrônico de inscrição para o 

Processo Seletivo do Projeto Trilhas disponibilizado no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd71KlH_nd0Z2L_xgqyphWmRD7niHH

QwT-8csJflIkH5tw3Fw/viewform 

4.2 Deverão ser entregues, em envelope fechado, os documentos abaixo citados no 

período de 08:00 horas do dia 06 de junho de 2018 às 16:00 horas do dia 13 de junho de 

2018, horário de Fortaleza. A entrega destes documentos deverá ser feita na Unidade 

Acadêmica dos Palmares I, sala da COASE (Projeto Trilhas). Os documentos 

necessários são: 

a) Carta de Intenções justificando o interesse pelo projeto e relatando a relação da 

temática com as experiências acadêmicas e pessoais do discente (Documento de texto, 

máximo de uma lauda, tamanho A4, orientação retrato, fonte Times, tamanho 12 e 

espaçamento 1,5, margem superior e inferior 2,5cm, esquerda e direita 3cm); 

b) Declaração ou Comprovante de Matrícula atualizado; 

c) Histórico escolar. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd71KlH_nd0Z2L_xgqyphWmRD7niHHQwT-8csJflIkH5tw3Fw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd71KlH_nd0Z2L_xgqyphWmRD7niHHQwT-8csJflIkH5tw3Fw/viewform


5. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
5.1 Para realizar a inscrição, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos:  

I.  Estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UNILAB no 

semestre letivo corrente, desde que tenha permanência de, no mínimo, 1 (um) ano; 

II. Ter disponibilidade de, pelo menos, 12h/semanais; 

IIII. Ter conhecimentos e habilidades em informática, especificamente: Informática 

Básica, processadores de texto, planilhas eletrônicas, geradores de apresentação, Internet;  

IV. Ter habilidade em redação de textos, com uso adequado das regras gramaticais; 

5.2 Serão indeferidas as inscrições que não atenderem aos procedimentos expressos no 

item 4 deste edital. 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO 
6.1 O Processo Seletivo será desenvolvido pela Comissão de Integrantes do Projeto 

Trilhas. 

6.2. O Processo Seletivo constará de: 

I. Avaliação da Carta de Intenções; 

II. Entrevista. 

6.3. O processo seletivo atribuirá até 10 (dez) pontos ao candidato, considerando: 

I. Carta de Intenções: de 0 a 4,0 pontos avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

a) Relevância atribuída à realização da atividade para o desenvolvimento estudantil e 

profissional do candidato; 

b) Comprometimento pessoal do estudante com a realização das atividades; 

c) Coerência textual e argumentativa. 

II. Entrevista: de 0 a 6,0 pontos avaliados de acordo com os seguintes critérios. 

a)  Conhecimentos e aptidões na área pretendida; 

b) Interesse e disponibilidade para o trabalho; 

c) Postura profissional e científica; 

d) Habilidade para o trabalho individual e em equipe; 

e) Habilidade de comunicação. 

 

6.4. O resultado será classificatório, considerando o somatório de notas conforme o 

estabelecido no item 6.3 e o número de vagas disponibilizadas no presente Edital. 

6.5. Serão classificados os candidatos com somatório de pontos igual ou maior que 7,0, 

dentro do número vagas ofertadas. 

6.6. Em caso de empate, serão adotados como critérios para desempate, em ordem: 

a) Maior pontuação na entrevista; 

b) Maior pontuação na Carta de Intenções; 

c) Ter cumprido o maior número de disciplinas no seu curso; 

6.7. A convocação do estudante selecionado será realizada por meio da publicação dos 

resultados no flanelógrafo da COASE – Campus Palmares. 

6.8. O candidato convocado que não se apresentar no prazo indicado no presente Edital 

será desclassificado. 

 

7. DOS COMPROMISSOS DO BOLSISTA 
7.1. São compromissos do bolsista: 

I. Implementar e desenvolver as atividades propostas no plano de trabalho a ser elaborado 

sob orientação; 

II. Cumprir carga horária de 12h/semanais. 

III. Apresentar relatório periódico de atividades, indicando, quando for o caso, 

resultados/produtos da bolsa. 



IV. Fazer referência à sua condição de bolsista do Projeto Trilhas em todas as situações 

que se fizerem pertinentes. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. O preenchimento das vagas ocorrerá a partir da publicação dos resultados, de acordo 

com as necessidades do Projeto Trilhas. 

8.2. O discente voluntário, conforme o disposto no Art. 4º da Resolução CONSUP nº 

12/2011, exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício. 

8.3. O estudante estará vinculado ao Projeto Trilhas mediante assinatura de um Termo de 

Compromisso, envolvendo a Instituição e um supervisor de atividades. 

8.4. Caberá ao supervisor do bolsista voluntário orientar, avaliar suas atividades e 

acompanhar sua frequência mensal. 

8.5. A inscrição por parte do estudante para este processo seletivo implicará a aceitação 

de todos os itens deste Edital. 

8.6. Os casos omissos e duvidosos serão analisados e resolvidos pela comissão de seleção 

constituída pelo Projeto Trilhas. 

 

9. DO CRONOGRAMA DO EVENTO 
 

Publicação do Edital  29 de maio de 2018 

Período de inscrições 06 a 13 de junho de 2018 

Período de entrevistas 18 a 22 de junho de 2018 

Divulgação e homologação do resultado  25 de junho de 2018 

 

 

Acarape/Ce, 29 de maio de 2018. 

 

 

 

 

Mariana Alves de Oliveira 

Coordenadora do Projeto TRILHAS 

SIAPE: 2163855 


