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CHAMADA DE ALUNOS PARA CADASTRO DE RESERVA - BOLSAS DE EXTENSÃO DO 
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Esta chamada tem por finalidade efetuar cadastro de candidatos para vagas de bolsista de 
extensão no Planetário da Unipampa. A chamada entra em vigor a partir de sua publicação 
e segue o cronograma em anexo. 
 
1 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1 Os discentes aprovados nesta chamada comporão cadastro de reserva e, conforme 
disponibilidade financeira, serão convocados para atuarem como bolsistas do Planetário da 
Unipampa, seguindo os critérios definidos nesta chamada. 
 
1.2 A aprovação nos termos do presente edital se presta apenas para composição de 
cadastro de reserva, não garantindo ao discente aprovado a concessão imediata da bolsa 
pleiteada. 
 
1.3 O quantitativo de bolsas, bem como o seu período de vigência e valor está sujeito à 
disponibilidade e liberação de recursos financeiros e orçamentários provenientes do 
Ministério da Educação (MEC).  
 
1.4 O presente edital tem validade de nove meses podendo ser prorrogado pelo mesmo 
período, a pedido da Direção do Planetário da Unipampa. 
 
2 DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação do Campus Bagé. 
 
2.2 Ter disponibilidade de tempo para dedicar-se às atividades do planetário. 
 
3 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
3.1 A seleção dos bolsistas será realizada com base em entrevista com a equipe diretiva, 
quando serão avaliados: 
 
3.1.1 a participação do candidato em atividades já realizadas pelo planetário; 
3.1.2 a disponibilidade de tempo; 
3.1.3 o conhecimento em Astronomia e 
3.1.4 a desenvoltura para a realização das ações.  
 
3.2 As inscrições serão realizadas através do preenchimento do formulário eletrônico 
disponível na página http://sites.unipampa.edu.br/planetario/bolsas 
  
4 PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 



 
4.1 Os resultados desta chamada serão publicados na página do Planetário da Unipampa, 
no endereço http://sites.unipampa.edu.br/planetario/bolsas  
 
5 DOS RECURSOS 
 
5.1 Recursos aos resultados desta chamada deverão ser encaminhados via e-mail para 
planetario@unipampa.edu.br, com o assunto RECURSO, observando os prazos estipulados 
no Cronograma. 
 
5.2 Não serão aceitos recursos enviados fora dos meios ou prazos previstos nesta 
chamada. 
 
6 DO CRONOGRAMA 
 
 

 
 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
7.1 Não serão aceitas inscrições que forem encaminhadas fora do prazo ou que estiverem 
sem assinatura de qualquer um dos envolvidos na documentação enviada;  
 
7.2 Casos omissos serão julgados e deliberados pela Coordenação do Planetário da 
Unipampa. 

Item Descrição Data 

6.1 Publicação do Edital 8/2/2021 

6.2 Período de inscrições 18/2 a 28/2/2021 

6.3 Divulgação de habilitados  até 5/3/2021 

6.4 Recursos à habilitação até 8/3/2021 

6.5 Entrevistas 10/3 a 16/3/2021 

6.6 Resultado Provisório 19/3/2021 

6.7 Recursos ao resultado Provisório até 22/3/2021 

6.8 Resultado Final até 26/3/2021 


