
CHAMADA DE ALUNOS PARA BOLSAS DE EXTENSÃO DA REVISTA CHASQUE
Revista Eletrônica de Extensão e Cultura da UNIPAMPA

Esta chamada tem por finalidade efetuar a seleção de bolsistas para trabalharem junto a Equipe 
Editorial da Revista CHASQUE da UNIPAMPA.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Os discentes aprovados nesta chamada poderão participar do processo de edição da Revista 
CHASQUE da UNIPAMPA.
1.2 Esta chamada refere-se a seleção de bolsista, há disponibilidade de uma bolsa no período de 
setembro de 2021 a março de 2022.
1.3 A chamada é válida de julho até março de 2022. Os classificados poderão ser chamados caso 
o selecionado desista ou esteja impedido de assumir a bolsa, a chamada prevê lista de suplentes.
1.4 A chamada refere-se a bolsa de 20 h no valor de R$ 400,00.

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 da revista.

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

3.1 A seleção dos bolsistas será realizada com base em entrevista com a equipe editorial da 
revista, serão avaliados:

3.1.1 a participação do candidato em atividades relacionadas a edição de revistas, 
organização de eventos e participação em comissões da Universidade.

3.1.2 a disponibilidade de tempo;
3.1.3 conhecimento de ferramentas de edição;
3.1.4 a desenvoltura para a realização das ações.

3.2 As inscrições serão realizadas através do envio de e-mail para:
- Revista Chasque <revistachasque@unipampa.edu.br>  com o ASSUNTO: BOLSA CHASQUE.
- No Processo de inscrição o aluno deverá encaminhar: comprovante de matrícula e link do 
currículo Lattes.

4. PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS

4.1 Os resultados desta chamada serão publicados na página da Proext 
(https://sites.unipampa.edu.br/proext/) e enviados diretamente ao e-mail dos candidatos. 

5. DOS RECURSOS

5.1 Recursos aos resultados desta chamada deverão ser encaminhados via e-mail para
Revista Chasque (revistachasque@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

Item Descrição Data

6.1 Publicação da Chamada 26/07/2021

6.2 Período de inscrições 26/07/2021 até 
02/08/2021

 6.3 Divulgação de habilitados até 09/08/2021

6.4 Recursos à habilitação 11/08/2021 e 
12/08/2021

6.5 Divulgação do resultado dos recursos à 
habilitação

13/08/2021

6.6 Entrevistas 17/08/2021

6.7 Resultado Provisório 19/08/2021

6.8 Recursos ao resultado Provisório até 20/08/2021

6.9 Resultado Final 25/08/2021

7.0 Início das atividades do bolsista 01/09/2021

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Não serão aceitas inscrições que forem:
- encaminhadas fora do prazo;
- sem a informação do Currículo Lattes ou;
- sem o comprovante de matrícula.  

7.2 Casos omissos serão julgados e deliberados pela Equipe Editorial da Revista.


