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EDITAL GERAL DE SELEÇÃO - 2021 

 
A coordenação do Projeto de Extensão “Pelotas: passado e presente”, com o 

intuito de dar início aos trabalhos da Ação “Da África para as charqueadas de Pelotas: 

os primórdios da história da cidade”, torna público hoje, dia 08 de junho de 2021, o 

Edital Geral de Seleção de candidatos/as para a equipe acadêmica durante o período 

de 2021. 

I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O “Pelotas: passado e presente” é um projeto de extensão do gênero pesquisa e 

divulgação, realizado pelos/as alunos/as dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em 

História da Universidade Federal de Pelotas, que tem como principal objetivo divulgar 

para a comunidade local e o público mais amplo das redes sociais as pesquisas mais 

recentes sobre a história da cidade, sempre a inserindo em contextos regionais e 

globais. 

II. DAS VAGAS 

O presente edital visa a seleção de: 
 

● 12 membros para comporem a equipe de trabalho do projeto 
 

Serão ofertadas as seguintes vagas: 

- Seis (06) vagas para Pesquisador/a 

• Sob à orientação dos/as Professores/as integrantes do Projeto, o/a Pesquisador/a 

é responsável por realizar a pesquisa e a análise de documentos históricos e de 

bibliografia especializada a respeito das temáticas desenvolvidas no presente 
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projeto. O/A Pesquisador/a também deve auxiliar na elaboração de textos de 

caráter científico-didático para compor os roteiros a serem divulgados nas redes 

sociais, nos podcasts e vídeos, comparecer às reuniões quinzenais, assim como 

cumprir com as datas pré-estabelecidas para a entrega dos materiais elaborados. 

Todo o trabalho será realizado no modo remoto. 

- Seis (06) vagas para Produtor/a e Divulgador/a de material audiovisual 
 

• Sob à orientação dos/as Professores/as integrantes do Projeto, o/a Produtor/a e 

Divulgador/a é responsavél por auxiliar na produção e edição de podcasts e 

vídeos, divulgar a produção de material audiovisual realizada pela equipe, 

administrar as mídias sociais, contribuindo na criação das artes e textos, 

comparecer às reuniões quinzenais, assim como cumprir com as datas pré- 

estabelecidas para a entrega dos produtos elaborados. Todo o trabalho será 

realizado no modo remoto. 

III.  DOS REQUISITOS 

  São esperados para a homologação da inscrição dos/as candidatos/as os 

seguintes requisitos: 

 
1.   Estar devidamente matriculado/a na Universidade Federal de Pelotas durante o 

  

2. 

período de inscrições e durante o presente ano de 2021. 

Possuir domínio oral e escrito da língua portuguesa; 

 3. Demonstrar domínio das normas ABNT; 

 4. Saber trabalhar em equipe, demonstrando pontualidade e comprometimento; 

 5. Disponibilizar ao menos 6 horas semanais ao projeto; 
  

Para os fins do projeto são considerados como requisitos diferenciais: 

 1. Habilidades com produção e edição de audiovisual 

 2. Habilidades com produção e edição de podcasts 

 3. Habilidades com produção e edição de textos acadêmicos 
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4. Conhecimento em áreas correlatas à História 

IV. DOS BENEFÍCIOS 
 

1. Um certificado de extensão de 200 horas anuais (podendo variar de acordo 

com o período de participação do membro e frequência no projeto); 

2. Desenvolvimento de habilidades de pesquisa, análise de textos, escrita, 

comunicação e trabalho em equipe; 

V. DO PROCESSO SELETIVO 

O processo para seleção dos novos membros da equipe do “Pelotas: passado e 

presente” será realizada em 2 etapas: 

 

- A primeira etapa consiste no preenchimento do formulário online. Ela 

iniciará a partir da publicação do presente edital, encerrando-se às 23h59min do dia 26 

de junho de 2021. Formulário disponível em: https://forms.gle/qDyjvL5CZML3j6F38 

 

- A segunda etapa consiste na realização de uma entrevista com a Coordenação do 

projeto, a qual será agendada entre os dias 28 e 29 de junho de 2021. 

VI. DO RESULTADO 

O resultado do processo seletivo para os novos membros da Equipe do Projeto 

“Pelotas: passado e presente” será enviado através de e-mail para os/as candidatos/as 

aprovados/as no dia 30 de junho. 

VII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Apesar das funções pré-estabelecidas no presente edital, ressalta-se a possibilidade 

de futuras modificações (com o devido consentimento do/a candidato/a) acerca da sua 

https://forms.gle/qDyjvL5CZML3j6F38
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vaga, bem como a necessidade de proatividade e espírito de equipe. Para mais 

informações, contate-nos: higor.william@ufpel.edu.br e pelpaspre@gmail.com. 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

Jonas Moreira Vargas Higor William da S. M. Marcolino 
Prof. Dr. Coordenador                                                                         Secretário-Geral 
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