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CHAMADA PÚBLICA PARA APOIO DE BOLSA-PESQUISA PATROCINADA PELO MUNICÍPIO DE NARANDIBA 
PARA ESTUDANTE DA UNOESTE PARTICIPAR DO 

PROJETO DE MAPEAMENTO SOCIOECONÔMICO DE NARANDIBA, VINCULADO AO GRUPO PARA 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE COMPETITIVIDADE REGIONAL (GDECOR) – 2019. 

 
 
             A ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – APEC, mantenedora da Universidade do 
Oeste Paulista - UNOESTE divulga a presente chamada pública objetivando selecionar estudantes da Unoeste 
para participar do Projeto de Mapeamento Socioeconômico de Narandiba, vinculado ao Grupo para 
Desenvolvimento Econômico e de Competitividade Regional (GDECOR – 2019) com apoio de bolsa-pesquisa 
patrocinada por meio de Convênio de Cooperação Técnica com município de Narandiba.  
 
 

A Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), unidade de Presidente Prudente (SP), torna pública a 
realização de Processo Seletivo para a indicação de discente da universidade interessado em realizar 
trabalhos de pesquisa e extensão na cidade de Narandiba. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Processo Seletivo Interno será regido por meio desta chamada pública e executado pela 
Comissão Especial de Avaliação – CEA indicada pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária (PROEXT) 
da UNOESTE. 
  

1.2 Têm-se por objetivo selecionar estudante regularmente matriculado (a) em curso de Graduação 
e ou Pós-Graduação da UNOESTE, interessado em realizar um (01) semestre do projeto. 
 
2. DO NÚMERO E VALOR DA BOLSA 
 

Para este Processo Seletivo está prevista a indicação de 2 (dois) discentes da UNOESTE que serão 
contemplados (as) com a bolsa oferecida pelo Município de  Narandiba no valor correspondente a R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reais) por mês, que equivale à R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) para cada 
um por 6 meses do projeto, podendo ser renovado por mais 6 meses a critério do poder executivo municipal. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições poderão ser realizadas até o dia 16/08/2019, diretamente pelo (a) candidato (a) 
através do preenchimento do formulário de inscrição (DOWNLOAD DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO).  

Parágrafo único: o candidato deverá enviar no e-mail proext@unoeste.br a ficha de inscrição 
devidamente preenchida, juntamente com as cópias dos documentos que comprovam os critérios de seleção 
descritos no item 5; 

 
3.2 Não será cobrada taxa de inscrição; 

  
3.3 Antes de efetuar a inscrição, o (a) candidato (a) deverá conhecer a presente chamada pública e 

certificar-se de que atende a todos os requisitos exigidos; 
 

 

http://www.unoeste.br/content/documentos/2019/formulario-gdecor.docx
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4. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS 
 

4.1 São elegíveis os estudantes regularmente matriculados em qualquer curso de graduação 
(licenciatura ou bacharelado), superior tecnológico ou pós-graduação (stricto ou lato sensu) da UNOESTE, e 
que estejam no momento da inscrição aptos a completar, no mínimo 

 Um semestre de projeto; e  

 Dois semestres de maturidade e participação discente no respectivo curso. 
 
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

5.1 A UNOESTE instituirá uma Comissão Especial de Avaliação – CEA da presente chamada pública 
que será designada pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária a qual estabelecerá os seguintes 
critérios para seleção dos candidatos à bolsa de Narandiba/ GRUPO PARA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E DE COMPETITIVIDADE REGIONAL (GDECOR). 

 
1. Média das notas das disciplinas; 
2. Participação de projeto de Extensão ligados a economia; 
3. Organização de projeto de Extensão; 
4. Participação em projeto de Extensão/Pesquisa; 

 
 
5.2. Os candidatos que forem classificados, mas não selecionados, ficarão em cadastro de reserva na 

condição de “Suplentes” e poderão ser convocados de acordo com a disponibilidade de vagas para o referido 
Programa. 
 
6. DO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1 Esta seleção atenderá a um processo classificatório, constituído por 3 etapas, descritas a seguir: 
 
Etapa 01 
Os 10 candidatos com a maior pontuação serão chamados para apresentar a documentação comprobatória 
(conforme item 5.1) que será exigida pela CEA. O resultado com os candidatos convocados a entregar a 
documentação será publicado em: 20/08/2019.  
 
Etapa 02  

 Será agendada uma entrevista individual com o (a) candidato (a). A entrevista irá ocorrer no dia 
22/08/2019. 
  

Etapa 03 – Classificação Final – 26/08/2019 
Publicação dos selecionados e seus suplentes. A decisão da banca é final e não cabe recurso. 

 
6.2 O critério de desempate será pela participação em ações extensivas (programas, projetos, atividades, 
eventos acadêmicos e cursos de extensão) e pesquisa na Unoeste.     
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7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DA UNOESTE E DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
 
7.1 A Comissão de seleção de Unoeste será constituída pela banca da CEA composta por 3 membros 
designados pela Pró-reitoria de Extensão e Ação Comunitária que terá como atribuição analisar o perfil dos 
candidatos (as)  participantes deste chamamento público  e proceder a seleção dos estudantes a serem 
contemplados com a bolsa-pesquisa. 
 
7.2 A CEA selecionará os (as) candidatos (as) à Bolsa de Estudos do Projeto de Mapeamento Socioeconômico 
de Narandiba e decidirá conforme critérios estabelecidos no item 5.1 a escolha dos (as) discentes 
contemplados com a bolsa-pesquisa. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

8.1 A inscrição do (a) candidato (a) implicará na aceitação das normas para o Processo Seletivo, 
contidas nesta chamada pública; 

8.2 É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) acompanhar a publicação de todos os atos 
desta chamada pública e comunicados, referentes a este processo seletivo, que serão disponibilizados no site 
da UNOESTE no ambiente “Fique Por Dentro” no link http://www.unoeste.br/; 

8.3 Esta chamada Pública entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário; 

8.4 Os Casos omissos nesta chamada pública serão julgados pela Comissão Especial de Avaliação – 
CEA, responsável por este Processo Seletivo, sendo as decisões soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis. 

 
Presidente Prudente, 09 de agosto de 2019. 

http://www.unoeste.br/

