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SELEÇÃO DE BOLSISTA – EDITAL PIBEX 2022

O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores que Ensinam Matemática –
GEPFORMA,  realiza  a  seleção  de  bolsita  para  o  projeto  de  extensão  “Casa  de  Estudos
Matemáticos  Online”,  aprovado  no Edital  PIBEX  2022  da  UFPA,  ampla  concorrência.  O
projeto tem como objetivo consolidar e ampliar as ações da Casa de Estudos Matemáticos Online,
um espaço formativo virtual de aproximação entre docentes da educação básica e docentes da
UFPA, para oferta de cursos de extensão sobre conteúdos e metodologias para o ensino da
matemática nos anos inciais do Ensino Fundamental e uso das tecnologias digitais de informação
e comunicação no ensino.

I- Vagas: 01 vaga para bolsista e 05 vagas para voluntários/as
II- Valor da bolsa: R$400,00 / mês
III- Período da bolsa: Conforme o Edital 01/2022 - PROEX
IV- Perfil desejado do/a candidato/a bolsista:
- Estar regularmente matriculado no curso de Licenciatura em Pedagogia, campus Belém;
- Estar cursando o quinto ou sexto semestre do curso;
- Ter disponibilidade de 20 horas semanais para o projeto;
- Não ter vínculo empregatício ou receber outra bolsa;
- Ter noções básicas de informática, de pacotes do Google (ferramentas do G-Suite UFPA) e de
redes sociais (Instagram e FaceBook);
-  Ter  responsabilidade,  assiduidade,  organização  de  tempo,  pontualidade  e  cumprimentos  de
acordos e prazos;
V- Perfil desejado do/a candidato/a voluntário/a:
- Estar regularmente matriculado em qualquer período de algum dos seguintes cursos da UFPA,
campus  Belém:  Licenciatura  em  Pedagogia,  Licenciatura  em  Matemática,  Ciência  da
Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação;
- Ter noções básicas ou avançadas de informática, de pacotes do Google (ferramentas do G-Suite
UFPA) e de redes sociais (Instagram e FaceBook);
-  Ter  responsabilidade,  assiduidade,  organização  de  tempo,  pontualidade  e  cumprimentos  de
acordos e prazos;
VI- Inscrições:
a) Período de inscrição: 20 a 26 de abril de 2022
b) Documentos: enviar e-mail para casaestudosmatematicos@gmail.com     com: Comprovante de
matrícula; Histórico atualizado; Currículo lattes.
VII- Critérios de avaliação: Análise dos documentos solicitados e entrevista a ser realizada no
dia 27/04/2022, às 15h, no Laboratório Pedagógico do ICED, que fica localizado no Bloco FP,
próximo ao terceiro portão da UFPA.
VIII- Resultado:  O resultado será divulgado no dia 28/04/2022 às 09h, sem ranking, via e-mail.
Não haverá opção de recurso quanto a decisão final.
IX.  Cadastro  do/a  bolsista  e  voluntários/as  selecionados: Será  imediatamente  após  o
resultado da seleção, conforme critérios estabelecidos no Edital 01/2022 – PROEX. Cada bolsita
voluntário/a  irá  receber  certificado  ao  final  do  projeto,  conforme  lançamento  das  frequências
mensais.

Belém, 20 de abril de 2022
                                 

Iza Helena Travassos Ferraz de Araújo 
Coordenadora do Projeto
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