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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

CHAMADA INTERNA PROGRAD Nº 06/2022

APOIO À DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

A Pró-Reitora de Graduação, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social da Unipampa, com
base no Plano de Desenvolvimento Ins�tucional, torna pública a seleção de candidatos às bolsas de
comunicação acadêmica para atuar em a�vidades relacionadas aos processos de comunicação
e produção de conteúdos de informação, tendo como obje�vo o fortalecimento da imagem da
Ins�tuição, seus cursos de graduação e respec�vas formas de ingresso, de modo a facilitar o acesso a
estes serviços pelos cidadãos.

 

1. DA FINALIDADE

1.1. A presente Chamada Interna tem por finalidade promover a�vidades para o fortalecimento da
imagem da Ins�tuição, seus cursos de graduação e respec�vas formas de ingresso, de modo a facilitar o
acesso a estes serviços pelos cidadãos. 

 

2. DO OBJETIVO

2.1. Selecionar bolsistas para atuar nas a�vidades relacionadas aos processos de comunicação
e produção de conteúdos de informação relacionados à Universidade, de acordo com os seguintes
grupos:

a. Grupo 1: Sob orientação de um/a servidor/a de cada Unidade Acadêmica e supervisão da
Assessoria de Comunicação Social (ACS);

b. Grupo 2: Sob orientação e supervisão da Assessoria de Comunicação Social (ACS).
 

3. DO PLANO DE ATIVIDADES DO BOLSISTA

3.1. São a�vidades a serem desenvolvidas pelo bolsista do Grupo 1, que atuará no suporte às demandas
de Comunicação Social da Unidade Acadêmica:

a. apoio na elaboração dos materiais de divulgação da Unidade Acadêmica a qual está vinculado,
seus cursos, bem como atuar na divulgação dos Processos Sele�vos da Unipampa;

b. auxiliar na organização e par�cipar de ações de divulgação da Unipampa promovidas pelo campus
e/ou Reitoria, tais como visitação em escolas e cursos pré-ENEM, distribuição de materiais gráficos
em eventos locais, entre outros;

c. auxiliar na publicação de informes no portal do campus;

d. auxiliar nas publicações nas mídias sociais ins�tucionais do campus. 
 

3.2. São a�vidades a serem desenvolvidas pelo bolsista do Grupo 2, que atuará no suporte às demandas
de produção de conteúdos para divulgação da Universidade e dos Cursos de Graduação:
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a. produção de conteúdos voltados prioritariamente para as mídias sociais ins�tucionais da
Universidade com o obje�vo de divulgar os campi, os cursos de graduação e demais ações e projetos
da Unidade;

b. atuar como interface da ACS na mediação de demandas com o campus.
 

4. DAS VAGAS

4.1. Serão ofertadas 21 (vinte e uma) bolsas de 12 horas semanais para estudantes regularmente
matriculados em curso de graduação da UNIPAMPA, com valor mensal de R$ 240,00 (duzentos e
quarenta reais) e vigência de julho de 2022 a janeiro de 2023, distribuídas da seguinte forma:  

4.1.1. Serão ofertadas 10 (dez) bolsas do Grupo 01 previsto no item 2.1, sendo 01(uma) bolsa para cada
Unidade Acadêmica;

4.1.2. Serão ofertadas 10 (dez) bolsas do Grupo 02 previsto no item 2.1, sob orientação e supervisão da
Assessoria de Comunicação Social (ACS), sendo prioritariamente um bolsista de Unidade Acadêmica; Não
havendo interessados em todas as Unidades, as bolsas remanescentes serão ocupadas por discentes de
outras Unidades que tenham sido classificados como suplentes em seus respec�vos processos de
seleção, observando a nota final como critério de classificação. 

4.1.3. Será ofertada 01 (uma) bolsa sob orientação de um/a servidor/a da Pró-Reitoria de Graduação e
supervisão da Assessoria de Comunicação Social (ACS);

4.2. O estudante selecionado deverá cumprir carga horária semanal de 12 (doze) horas em a�vidades
constantes no Plano de A�vidades do Bolsista. 

4.3. O início das a�vidades e o pagamento das bolsas dependerá da disponibilidade de recursos
orçamentários da Unipampa em 2022, observados eventuais con�ngenciamentos promovidos pelo
Governo Federal e consequentes ajustes ins�tucionais.

 

5. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS

5.1. O aluno bolsista deve:

a. estar regularmente matriculado em curso de graduação do campus para o qual está concorrendo
a vaga;

b. proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação exigida;

c. ter disponibilidade de tempo para atender às a�vidades programadas;

d. ter conhecimento e trabalhar com so�wares Microso� Word e Microso� Power Point ou Google
Docs e Google Presenta�on;

e. ter, preferencialmente, conhecimento e trabalhar com so�wares de edição gráfica, tais como
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, Figma, Gimp, etc.

f. se do Grupo 2, ter, preferencialmente, conhecimento e trabalhar com so�wares de edição
audiovisual tais como Adobe Premiere, Sony Vegas, CapCut, InShot, etc.

g. se do Grupo 2, ter conhecimento sobre as dinâmicas de produção e publicação de conteúdos em
mídias sociais (Facebook, Twi�er, Instagram e TikTok).
 

5.2. São compromissos do aluno bolsista:

a. cumprir as demandas solicitadas pelo orientador, conforme o Plano de A�vidades do Bolsista,
observando a carga horária semanal;

b. não divulgar, sem prévia autorização do orientador, nenhumas das informações e conteúdos
produzidos,  e entregar assinado ao orientador, antes do início das a�vidades, o termo de
confidencialidade (Anexo A), disponibilizado no site h�ps://sites.unipampa.edu.br/prograd;

https://sites.unipampa.edu.br/prograd
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c. agir baseado nos mesmos preceitos é�cos que regem a administração pública;

d. zelar pelo bom andamento das a�vidades a serem desempenhadas;

e. demonstrar inicia�va e interesse pela a�vidade;

f. se do Grupo 1, submeter, via chamado no Gaúcha, os materiais produzidos para apreciação da ACS
e seguir as recomendações recebidas, garan�ndo assim o alinhamento do material com a iden�dade
visual da Unipampa;

g. se do Grupo 1, par�cipar do treinamento oferecido pela ACS sobre as dinâmicas de produção de
conteúdo para os sites e mídias sociais das Unidades Acadêmicas;

h. se do Grupo 2, par�cipar de reuniões de pauta periódicas.
 

5.3. São compromissos do orientador: 

a. selecionar os estudantes de graduação com os requisitos necessários;

b. planejar, supervisionar e orientar a execução do Plano de A�vidades;

c. cadastrar o bolsista conforme orientações da Prograd;

d. solicitar o desligamento do bolsista, quando necessário;

e. apresentar o relatório e a avaliação das a�vidades exercidas pelo bolsista ao término da vigência
da bolsa ou por mo�vo de desligamento do bolsista;

f. prestar informações rela�vas à execução da ação e ao bolsista, sempre que solicitado;

g. informar à PROGRAD a eventual perda de vínculo com a UNIPAMPA.
 

5.4. São compromissos da Assessoria de Comunicação Social (ACS):

a. analisar os materiais gráficos produzidos pelos bolsistas do Grupo 1, a fim de verificar o
alinhamento com iden�dade visual;

b. orientar os bolsistas do Grupo 2, conforme obje�vo desta Chamada Interna.
 

5.5. São compromissos da PROGRAD:

a. solicitar a emissão do empenho para pagamento das bolsas e informar a Coordenação
Administra�va da unidade;

b. analisar a recurso referentes a seleção de propostas e de bolsistas;

c. cer�ficar o bolsista e o orientador.
 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO BOLSISTA

6.1. A inscrição dos estudantes que desejam concorrer às bolsas será feita no Sistema GURI, disponível no
endereço h�ps://inscricoes.unipampa.edu.br/.

6.2. Para inscrição dos candidatos é necessário preencher o formulário com os dados de iden�ficação e
anexar os seguintes documentos:

a. histórico acadêmico simplificado;

b. produções textuais/gráficas e/ou documento com os links das produções.
 

6.3. Para fins de seleção do bolsista, deverão ser u�lizados os seguintes procedimentos pelo orientador:

a. para a avaliação do histórico, será atribuída nota 10 (dez) ao candidato que apresentar a maior
média dos componentes curriculares. As notas dos demais candidatos serão definidas

https://inscricoes.unipampa.edu.br/
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proporcionalmente à maior pontuação;

b. para avaliação do por�ólio de produções textuais/gráficas, será atribuída nota 10 (dez) ao
candidato que apresentar melhor desempenho, sendo as notas dos demais candidatos definidas
proporcionalmente; 

c. entrevista, em que será atribuída nota 10 (dez) ao candidato que apresentar melhor desempenho,
sendo as notas dos demais candidatos definidas proporcionalmente; 

d. verificação dos requisitos estabelecidos no item 4.1.

6.4. A nota final do candidato será composta por 50% (cinquenta por cento) da nota da entrevista, 30%
(trinta por cento) do por�ólio de produções textuais/gráficas e 20% (vinte por cento) da nota do histórico
acadêmico.

6.5. É de responsabilidade do orientador dar publicidade aos resultados provisório e final do processo de
seleção. Os resultados deverão ser enviados para o e-mail prograd@unipampa.edu.br quando forem
publicizados.

6.6. Os recursos interpostos pelos candidatos deverão ser reme�dos via GURI, na área do candidato. 
 

7. DOS RECURSOS

7.1. Os recursos rela�vos à seleção de bolsistas deverão ser reme�dos exclusivamente via GURI, na área
do candidato. 

7.2. Os recursos serão avaliados por Comissão Recursal, composta por servidores da PROGRAD e da ACS. 
 

8. DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA

8.1. Não havendo candidatos inscritos e/ou aptos no período estabelecido nos cronogramas desta
Chamada Interna, ou no caso de necessidade de subs�tuição do bolsista, e não havendo lista de
suplentes, o orientador poderá realizar novo processo de seleção, por meio de chamada interna, com
cronograma próprio, obedecendo o disposto no item 6., deste documento.

8.2. O período para cancelamento ou subs�tuição de bolsistas deverá ocorrer nos dez primeiros dias do
mês, e o início das a�vidades do bolsista deverá ser no mesmo período.

8.2.1. Nos casos previstos no item 8.2., a Prograd deverá ser comunicada formalmente. 

8.3. A subs�tuição de bolsistas deve obedecer a ordem de classificação estabelecida no processo de
seleção.

8.4. É vedada a divisão dos valores da bolsa entre dois ou mais discentes.

8.5. Para fins de pagamento da bolsa, o bolsista será automa�camente considerado frequente.

8.5.1. Caso o bolsista seja infrequente, é responsabilidade do docente orientador comunicar a Prograd e
a Coordenação Administra�va da Unidade, até o dia 15 de cada mês, para o devido cancelamento do
processo de pagamento de bolsas do mês de competência. 

8.5.1.1. Eventualmente, caso a bolsa seja paga indevidamente ao discente, a Coordenação Administra�va
da Unidade deverá gerar GRU correspondente, para ressarcimento ao erário pelo discente.

 

9. DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO BOLSISTA E DOS CERTIFICADOS

9.1. É responsabilidade do orientador apresentar o relatório final de a�vidades do bolsista ao término da
vigência da bolsa, conforme modelo disponibilizado pela Pró-Reitoria de Graduação.

9.2. Cabe à Pró-Reitoria de Graduação a emissão de cer�ficados a bolsistas e orientadores.

9.3. Os cer�ficados serão disponibilizados exclusivamente por meio eletrônico, no Sistema de Gestão de
Cer�ficados Eletrônicos, mediante aprovação do relatório de a�vidades do bolsista.
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10. DO CRONOGRAMA
 

Inscrição dos estudantes 28/06 a 04/07

Período de seleção dos bolsistas 05/07 a 06/07

Divulgação do resultado provisório de seleção de bolsistas 07/07

Interposição de recursos (exclusivamente via GURI) 08/07 a 10/07

Divulgação do Resultado Final e início das a�vidades do bolsista 11/07

Cadastro do Bolsista       Até 15/07/2022

Final das a�vidades do bolsista       31/01/2023

Data limite para entrega do relatório de a�vidades do bolsista       28/02/2023

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 A par�cipação do candidato nesta seleção implicará em ciência e aceitação das condições
estabelecidas nesta Chamada Interna, das quais não poderá alegar desconhecimento.

11.2. É responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e dos prazos
estabelecidos nesta Chamada Interna e a observância dos procedimentos e dos prazos exigidos, bem
como de eventuais alterações referentes ao processo sele�vo.

11.3. Casos omissos a esta Chamada Interna serão analisados pela Pró-Reitoria de Graduação.

 

Bagé, 28 de junho de 2022.

 

Shirley Grazieli da Silva Nascimento

Pró-Reitora de Graduação

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CHAMADA INTERNA PROGRAD Nº 06/2022

APOIO À DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

 

Anexo A - Termo de Confidencialidade e Sigilo
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Eu ___________________________________________, acadêmico(a) da Universidade Federal do
Pampa, matrícula ___________________, inscrito(a) no CPF n.º _______________, abaixo firmado,
assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras
relacionadas às a�vidades rela�vas à Chamada Interna Prograd n.º 06/2022 - Apoio à Divulgação
Ins�tucional. 

 

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me a: 

 

1. não u�lizar as informações confidenciais a que �ver acesso, para gerar bene�cio próprio exclusivo e/ou
unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

2. não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que �ver acesso;

3. não me apropriar de material confidencial e/ou sigiloso que venha a ser disponibilizado;

4. não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-me por todas as
pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu intermédio, e obrigando-me, assim, a ressarcir
a ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações
fornecidas.

 

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fico ciente de todas as sanções
judiciais que poderão advir.

 

___________________________, _____ de _______________ de 2022.

 

 

(Assinatura)

Nome do Bolsista

Assinado eletronicamente por SHIRLEY GRAZIELI DA SILVA NASCIMENTO, Pró-Reitora de Graduação,
em 28/06/2022, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0848258 e
o código CRC E0BEAAE1.

Referência: Processo nº 23100.012886/2022-25 SEI nº 0848258

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

