
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR 

EDITAL Nº01/ANO 2015

CONCURSO PROEXT-MEC

A Direção do Instituto Multidisciplinar, campus Nova Iguaçu da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas às inscrições para o 

concurso  Proext-Mec,  visando  o  preenchimento  de  12  (doze)  vagas  de  bolsistas  para  apoio  ao 

Programa Universidade e Participação Social. 

Objetivos do programa:  

• Estabelecer  parcerias com os municípios da Baixada Fluminense visando a intervenção no 

processo de formação continuada dos participantes do programa;

• Oportunizar  aos  alunos  do  Instituto  Multidisciplinar  a  iniciação  em  projetos  de  extensão, 

orientados para a intervenção prática do conhecimento e de avaliação de projetos acadêmicos;

• Produzir material e metodologias de formação continuada dos participantes do Programa; 

• Produzir e divulgar estudos realizados a partir das experiências de intervenção dos projetos de 

formação continuada dos participantes do programa.

• Subsidiar  a  atuação  dos  membros  dos  conselhos  municipais  gestores  públicos  e 

representantes de instituições da sociedade civil (sindicatos, organizações não-governamentais 
e movimentos sociais);

• Constituir  um  espaço  permanente  de  debate,  reflexão  e  troca  de  saberes  relacionada  à 

participação  social  e  a  democratização  da  gestão  pública  na  Baixada  Fluminense  e  seu 
desenvolvimento local e regional. 

• Incentivar a organização popular nos diversos segmentos e demandas distintas (juventudes, 

crianças, mulheres, idosos, LGBT, saúde, educação, segurança pública, segurança alimentar, 
direitos humanos);

• Estimular a utilização dos equipamentos públicos disponíveis e promover o debate propositivo 

da agenda social e política de cada grupo.

• Incentivar a transparência pública da agenda e pautas dos conselhos municipais, através da 

divulgação de suas ações via portal na internet.

INSCRIÇÃO: 
As inscrições serão feitas na secretaria da Direção do Instituto Multidisciplinar, no período de 22 de 

junho a 06 de julho de 2015, no horário de 14:00 às 18:00, no terceiro andar do prédio administrativo, 

sala 310, no seguinte endereço: Av. Governador Roberto Silveira S/N - CEP: 26020-740 - Centro - 

Nova Iguaçu-RJ. Tel.: (21) 2669 0817 / 2669 0815 / 2669 0105. 
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DAS VAGAS E REQUISITOS:
a- Ser aluno regulamente matriculado em curso de graduação;

 08 vagas para graduandos de qualquer curso;

 02 vagas para graduandos em Ciência da Computação;

 01 vaga para graduando em Letras;

 01 vaga para graduando em Comunicação Social – Jornalismo;

b- Dispor de 12 horas semanais livres, de acordo com o horário da disciplina e do orientador, 
verificado junto à planilha de matrícula do semestre vigente.

c- Ser morador da Baixada Fluminense.

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E SELEÇÃO
a-  Os candidatos serão avaliados segundo o(s) seguinte(s) critério(s):

1ª etapa: Análise do histórico escolar - Eliminatória 

2ª etapa: Entrevista - Classificatória

b- Só será selecionado o candidato aprovado que obtiver maior número de pontos e não estiver 
exercendo  atividade  remunerada  pela  Instituição  e/ou  não  receber  bolsa  de  órgãos 
financiadores  de  pesquisa,  que  caracterize  acumulação  (PIBIC,  CNPq,  FAPERJ  e  outras); 
admitindo-se apenas os casos de estudantes que recebem bolsa-permanência.

c- Em caso de empate, o candidato que obtiver melhor CR.

VIGÊNCIA DA BOLSA
O programa Universidade e Participação Social  têm duração de 24 meses. O valor da bolsa é de 

R$400,00 (quatrocentos reais).

O bolsista terá sua bolsa cancelada caso não cumpra as atividades previstas no Plano de Trabalho. 
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Documentos necessários: 

No ato da inscrição o candidato deverá obrigatoriamente entregar a ficha de inscrição (ANEXO 

1)preenchida juntamente com os seguintes documentos em envelope lacrado:

a) Ficha de inscrição preenchida (   ). (anexo 1)

b) Cópia do documento de Identificação (   ). 

c) Comprovação de matrícula em curso superior na UFRRJ (   ). 

d) Cópia do histórico escolar atualizado (   ). 

e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) (   ). 

f) Cópia do comprovante de residencia. (   )

DA SELEÇÃO
a- Resultado da primeira etapa: a partir do dia 07/07/15;

b- A Entrevista será realizada nos dias 08 e 09 de julho de 2015 às 14:00 horas, sala 310 - bloco 
Administrativo no Instituto Multidisciplinar.  

c- Resultado final a partir do dia 13 de julho de 2015. Divulgação no mural e site do IM/UFRRJ.

UFRRJ, em 22 de junho de 2015.

Alexandre Fortes
Diretor do Instituto Multidisciplinar



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR 

CONCURSO PROEXT-MEC

ANEXO 1

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo:_________________________________________________________________

Unidade da UFRRJ a qual o candidato está vinculado (campus): 

_______________________________________________________________________________

Curso em que está matriculado: _____________________________________________________       

Modalidade:                  (  )Licenciatura                                    (  ) Bacharelado

E mail:__________________________________________________________________________

Endereço: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Telefone: (__)_____________________________________________________________________

Documentos em anexo:

g) Ficha de inscrição preenchida (   ).

h) Cópia do documento de Identificação (   ). 

i) Comprovação de matrícula em curso superior na UFRRJ (   ). 

j) Cópia do histórico escolar atualizado (   ). 

k) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) (   ). 

l) Cópia do comprovante de residência. (   )


