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EDITAL N° 06/2018 – CCM - UFSCar
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO

Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de 1 bolsista de extensão para
atuar no âmbito da Atividade de Extensão 23112.001393/2018-44 - Dúvidas e Desafios Matemáticos do
Ensino Fundamental na BCo, sob a coordenação da Profa. Dra. Selma Helena de Jesus Nicola. As bolsas
referem-se ao período de 01/08/2018 a 20/12/2018 e equivalem ao montante de R$ 320,00 por mês.

Poderão se inscrever os(as) alunos(as) de graduação da UFSCar que atenderem aos seguintes
critérios:
Critério 1: Ser aluno do curso de matemática da UFSCar e estar regularmente matriculado.
Critério 2: Ter disponibilidade de segunda-feria a sexta-feira das 14:00 as 18:00 horas.
Critério 3: Não receber outra bolsa proveniente de programas oficiais.
Critério 4: Não ter sido excluído anteriormente de alguma bolsa de extensão por desempenho insatisfatório.

O processo de seleção será constituído das seguintes etapas:
Etapa 1. Entrevista no dia 10 de agosto de 2018, no departamento de matemática, mediante prévio
agendamento de horário com o professor coordenador.
Etapa 2. Análise do histórico escolar.

Os critérios de seleção serão os seguintes:
Critério 1: Ter disponibilidade de realizar as atividades do projeto de segunda-feira a sexta-feira das 14:00
horas até as 18:00 horas.
Critério 2: Ter bom rendimento acadêmico, com base na análise do histórico escolar.

A inscrição deverá ser realizada por meio da secretaria da coordenação de cursos da matemática até o
dia 09 de agosto de 2018, mediante a entrega dos seguintes documentos: solicitação de inscrição e
histórico escolar completo. O resultado do processo de seleção será divulgado em 15 de agosto de 2018,
por meio da afixação da classificação junto ao mural da graduação do departamento de matemática.

