
 
 

CHAMADA CNPQ/MTb-SENAES Nº 27/2017 
NÚCLEO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E INCUBAÇÃO DE COOPERA TIVAS – NESIC/UCPEL 

 

EDITAL DE SELEÇÃO nº 001/2018 
 

O Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas NESIC/UCPEL, está selecionando 2 (dois) 

bolsistas “(EXP) bolsa de extensão no país” para a execução do convênio celebrado entre a Associação 

Pelotense de Assistência e Cultura e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(cnpq), denominado “Ampliação da ação extensionista do Núcleo de Economia Solidária e Incubação de 

Cooperativas – NESIC: comercialização justa e solidária e consumo responsável na Rede Bem da Terra”, 

cuja execução engloba atividades de gestão, pesquisa e extensão universitária.  

 

1 – DAS INSCRIÇÕES: 

l.l - Os candidatos deverão preencher ficha de inscrição que segue anexa a este edital e entregar currículo 

acadêmico-profissional comprovado, pessoalmente no setor Gestão de Pessoas da UCPel, localizado na Rua: 

Padre Anchieta, 1274 (Prédio Santa Margarida) – Centro, Pelotas – RS, no período de 23 a 26 de março de 

2018, das 9h às 12h30  e das 13h30 às 19h ou pelo e-mail gestaodepessoas@ucpel.edu.br  

 

1 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

1.1. Os candidatos deverão contemplar os requisitos de formação abaixo discriminados: 

Função Atribuições Carga horária Remuneração e 
critérios 
avaliados 

Exigências  

Bolsista 
CNPQ 
(EXP) 
“bolsa de 
extensão no 
país”. Atuar 
na execução 
do projeto 
desempenha
ndo 
atividades 
de gestão, 
pesquisa e 
extensão 
universitária
. 

 

Realização de pesquisas e atividades de 
extensão que potencializem as 
iniciativas objetivo do projeto 
compreendidas sob três 
perspectivas:  
(a) estruturas organizativas da “Rede 
Bem a Terra – comércio justo e 
solidário”;  
(b) ferramentas de 
comercialização solidária 
compartilhadas como as Feiras 
Itinerantes presenciais, as lojas e 
armazéns presenciais de comercialização 
e o Grupo de Consumo Responsável 
Feira Virtual; (c) estrutura de apoio 
como os fóruns e conselhos locais. 
 

20h semanais R$ 1.100,00/mês 

 

Formação 
em ensino 
superior 
conclusa. 

Experiência 
comprovada 
com 
pesquisa e 
extensão 
universitária 
na área da 
Economia 
Solidária. 



 
3 – DA SELEÇÃO: 
 
3.1 - Os candidatos inscritos para a seleção serão avaliados em três etapas:  
 
1ª etapa – Análise do currículo (eliminatória) 
 
2ª etapa – Prova escrita de conhecimentos técnicos (eliminatória e classificatória)   
 
3ª etapa – Entrevista (eliminatória e classificatória) 
 
3.1.1 – O candidato que faltar a qualquer uma das etapas da seleção à qual tenha sido aprovado será 
eliminado. 
 
3.1.2 – Primeira etapa: análise do currículo Lattes ou Vitae comprovado, considerando a experiência 

profissional, a participação do candidato em atividades de formação (congressos e cursos), a  apresentação de 

trabalhos e publicações. A nota do currículo comporá 30% da nota final dos candidatos. 

 

3.1.3 – Segunda etapa: prova escrita de conhecimentos técnicos sobre a área de atuação. A nota da prova 

comporá 40% da nota final dos candidatos. 

 

3.1.4 – Terceira etapa: entrevista. Nesse momento serão avaliados os conhecimentos gerais do candidato 

acerca da Economia Solidária e do Cooperativismo Popular. A nota da entrevista comporá 30% da nota final 

dos candidatos. 

 

3.2 – A bolsa terá duração de 8 meses, podendo ser aditada por mais 4 (quatro) meses a critério do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os candidatos participantes do presente edital 

declaram-se cientes que na execução do projeto/plano de trabalho, não possuirão vinculação de qualquer 

natureza com a Associação Pelotense de Assistência e Cultura e desta não poderão demandar quaisquer 

pagamentos referentes a vínculo empregatício.  

 

3.3– A divulgação do resultado da primeira etapa ocorrerá no dia 27/03/2018 no site www.ucpel.edu.br no 

link editais e publicações oficiais, e os candidatos homologados realizarão a prova dia 28/03/2018 (quarta-

feira) às 9h no setor Gestão de Pessoas da UCPel, localizado na Rua: Padre Anchieta, 1274 (Prédio Santa 

Margarida) – Centro, Pelotas – RS. 

 

3.4 – A divulgação do resultado da segunda etapa ocorrerá no dia 02/04/2018 no site www.ucpel.edu.br no 

link editais e publicações oficiais e os candidatos aprovados receberão por e-mail o agendamento das 

entrevistas.   

 

3.3 – Comissão de seleção: Gestão de Pessoas, Recursos Humanos e Professores do Núcleo de Economia 

Solidária e Incubação de Cooperativas – NESIC/UCPel. 

 

3.4 – Caso nenhum candidato cumpra os critérios de seleção, novo edital poderá ser apresentado. 

 

 



 

 
 
4 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:  
 
4.1. – O resultado será divulgado até dia 06 de abril de 2018, através do sítio web da UCPEL 
(www.ucpel.edu.br) e na página do NESIC  <https://web.facebook.com/nesicucpel/>. 
 
Pelotas, 22 de março de 2018. 
 
 
 
 

Prof. Tiago de Garcia Nunes 
Coordenador do Nesic/UCPel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anexo I 
 
 

            
REQUERIMENTO DE PRÉ-INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO BOLSIS TA 

 
 

Eu __________________________________________________________, abaixo assinado(a), solicito 

inclusão entre os participantes do PROCESSO SELETIVO BOLSISTA, aberta por esta Universidade, para o 

preenchimento da vaga para Pesquisa e Extensão Universitária na área da Economia Solidária publicada no 

Edital 001/2018. 

Anexo ao presente: Currículo acadêmico-profissional com cópias simples dos comprovantes. 

Declaro estar ciente de que serei informado, por meio do site da Universidade Católica de Pelotas 

(www.ucpel.edu.br), o resultado desta pré-inscrição e que somente a pré- inscrição homologada pela 

Coordenadação do NESIC possibilitará a efetivação de minha inscrição no Processo Seletivo Bolsista.  

  

Endereço: ___________________________________________________ CEP _________________ 

Telefones: _________________________________________________________________________ 

Cidade: ___________________________________________ Estado: _________________________ 

E-mail : ___________________________________________________________________________ 

Disponibilidade de horário: (   ) manhã (   ) tarde (   ) noite  

Assinatura: ________________________________________________________________________ 

 

Pelotas, _________ de ______________________ de 2018. 

 

Área para preenchimento da Coordenação:  
 
(  ) Preenche os requisitos do Edital 
(  ) Não preenche os requisitos do Edital – Justificativa:  
 
 
 
Assinatura da Coordenação do Curso: ___________________________________________________ 
 
 
 


