A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
ABRE INSCRIÇÕES PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS
REMANESCENTES DO EDITAL PBEX 2019.

INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS A BOLSISTAS
Serão desconsideradas as inscrições fora do prazo, conforme descrito
no Edital PBEX 2019.
Cada candidato a bolsista, independente da categoria da bolsa, poderá
se inscrever em apenas 01 (um) projeto. Caso ocorra mais de uma
inscrição, o candidato será desclassificado.
Para os candidatos discentes da UENF. Entregar os documentos
listados abaixo, no período da inscrição presencialmente, acompanhado
do requerimento dos candidatos à bolsas para o edital do programa de
bolsas de extensão da UENF– PBEX 2019 (Anexo 01):
- Extrato Escolar atualizado comprovando CR acumulado igual ou
superior a 6,0 (seis);
- Cópia legível da Carteira de Identidade e CPF do candidato.
- Ficha Cadastral completamente preenchida e assinada (disponível na
página da PROEX);
- Termo de aceitação e compromisso completamente preenchido e
assinado (disponível na página da PROEX);

Para os candidatos do Programa Universidade Aberta. Entregar os
documentos listados abaixo, no período da inscrição presencialmente,
acompanhado do requerimento dos candidatos à bolsas para o edital do
programa de bolsas de extensão da UENF– PBEX 2019 (Anexo 01):

-Curriculum Vitae do candidato no formato livre, comprovando
experiência compatível com a atividade de extensão a ser desenvolvida
no projeto.
- Comprovante documentado do nível de escolaridade (para os níveis
médio e superior e fundamental completo);
-Ficha Cadastral completamente preenchida e assinada (disponível na
página da PROEX);
- Termo de aceitação e compromisso completamente preenchido e
assinado (disponível na página da PROEX);
-Cópia legível da Carteira de Identidade e CPF do candidato.

OBS.: Para qualquer categoria de bolsa, a documentação antiga e
entregue na primeira fase ficará retida na PROEX como exigência
da auditoria interna. Portanto, será obrigatória a entrega de nova
documentação e o não cumprimento desta etapa incorrerá na
desclassificação.

PRAZO E LOCAL DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS A BOLSAS
As inscrições presenciais serão realizadas no período de 10 a 12 de
junho de 2019 na COOEX de cada centro.
Locais de Inscrições: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro (UENF), Av, Alberto Lamego, 2000, Parque Califórnia, Campos
dos Goytacazes-RJ, Cep: 28.013.603.
-Para candidatos a bolsas dos Projetos do CCT*: Casa Ecológica da
UENF, de 9 às 12 e 15 às 17.30 horas.
-Para candidatos a bolsas dos Projetos do CCTA**: Sala da COOEXCCTA, térreo, Prédio do CCTA da UENF, de 9 às 12 e 15 às 17.30
horas.
-Para candidatos a bolsas dos Projetos do CBB***: Sala da COOEXCBB, 1º andar - sala 102, Prédio do CBB da UENF, de 9 às 12 e 15 às
17.30 horas.

-Para candidatos a bolsas dos Projetos do CCH****: Sala da COOEXCCH,térreo, Prédio do CCH da UENF, de 9 às 12 e 15 às 17.30 horas.

*Centro de Ciências e Tecnologias; **Centro de Ciências e Tecnologias
Agropecuárias; ***Centro de Biociências e Biotecnologias; ****Centro de
Ciências do Homem.

DOS PRAZOS DA SELEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS

O período de seleção compreendendo a análise de documentação e
entrevista será de: 17 a 19 de junho de 2019 na COOEX de cada
Centro.
Divulgação, pela PROEX, da listagem de bolsistas aprovados neste
processo seletivo pelas bancas de avaliação para implementação das
bolsas: 26 de junho de 2019.
Comparecimento à PROEX para entrega dos documentos conforme
itens 15.1 e 15.2 do edital PBEX 2019: 27,28 de junho e 01 de julho de
2019, das 09 às 12h e de 14 às 18h.
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