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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

 

O Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA–UFSB/IFBA)
torna pública a abertura de inscrições da Chamada 02/2022 – Estudante voluntário(a) para atuar
no apoio às coordenações institucionais do Programa nas áreas de linguagens e mídias digitais,
no ano de 2022.

 

1. DO OBJETO
1.1 A Chamada disponibiliza vagas para estudantes atuarem com apoio voluntário, no ano de 2022, na
produção de conteúdo digital e gestão das redes sociais do PPGCTA, com foco em divulgação científica.
2. DAS VAGAS
2.1 Até 04 (quatro) vagas.
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS
3 . 1 Ser estudante regularmente matriculada(o) em cursos selecionados do IFBA – Licenciatura em
Computação ou Técnico em Informática (curso técnico nível médio) – ou da UFSB – Jornalismo; Linguagens e
suas Tecnologias; Mídias Digitais; ou Mídia e Tecnologia.
4. DA INSCRIÇÃO
4 . 1 Para inscrever-se, a(o) discente candidata(o) deverá enviar simultaneamente aos e-mails
ppgcta@ufsb.edu.br e ppgcta.psg@ifba.edu.br a seguinte documentação/informação, destacando no campo
Assunto: “Inscrição – Chamada Linguagens e Mídias Digitais”:
I) Comprovante ou atestado de matrícula para o período letivo atual;
II) Histórico escolar atualizado (emitido nos últimos 3 meses;
III) Minicurrículo acadêmico (máximo 2 laudas) listando brevemente eventuais conhecimentos e/ou
experiências que possua na área de linguagens e mídias digitais, bem como divulgação científica; habilidades de
leitura/escrita em língua inglesa e espanhola; uso de softwares que possam contribuir com o objetivo desta
Chamada; participação em atividades de pesquisa, ensino e/ou extensão, cursos e eventos; endereço de
portfólio digital que interesse à Chamada, caso possua;
VI) Indicação, no corpo da mensagem, de: (a) uma breve justificativa do seu interesse pela vaga, (b) número
de telefone para contato e (c) horários disponíveis que contemplem 12 horas a serem dedicadas ao projeto
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por semana, caso seja selecionada(o).
5. DA SELEÇÃO
5.1 Serão considerados como critérios de seleção:
I) Conhecimentos e/ou experiências no uso de linguagens e mídias digitais, bem como softwares para produção
de conteúdo digital;
II) Motivações declaradas para a vaga;
III) Desempenho e experiência acadêmica.
5.2 O processo seletivo consistirá na análise da documentação recebida pelas Coordenações Institucionais do
PPGCTA, conforme os objetivos desta Chamada.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA(O) ESTUDANTE VOLUNTÁRIA(O)
6.1 A pessoa selecionada deverá:
I) Cumprir horário semanal de 12 horas de atividades, de modo presencial ou remoto, especialmente caso a
pessoa resida fora do município de Porto Seguro;
II) Realizar atividades que promovam o PPGCTA em mídias sociais, a partir de um plano de trabalho a ser
elaborado com a supervisão das coordenações institucionais do Programa;
III) Participar de atividades e reuniões do PPGCTA, quando solicitada;
IV) Executar coleta e análise de dados digitais, bem como produzir/revisar comunicações científicas
relacionadas às atividades e à área de conhecimento do PPGCTA, em português e, eventualmente, em inglês e
espanhol.
6.2 As atividades a serem executadas pelas pessoas selecionadas serão supervisionadas pelas coordenações
institucionais do PPGCTA ou por outros(as) integrantes do Programa, por estas designadas.
7. DA CERTIFICAÇÃO
7.1 Ao final do período de atuação, cada voluntária(o) receberá certificado referente às horas dedicadas no
apoio ao PPGCTA, considerando-se a entrega de relatos sintéticos mensais das atividades realizadas,
perfazendo ao menos 12 horas semanais.
8. DO CRONOGRAMA
8.1 A Chamada segue o Cronograma abaixo:
I) Período de inscrições, via e-mail: ATÉ 05/06/2022.
II) Análise documental: ATÉ 08/06/2022.
III) Divulgação do resultado da seleção: ATÉ 10/06/2022.
IV) Início das atividades das(os) selecionadas(os): 15/06/2022.
8 . 2 O resultado será divulgado na página de editais do PPGCTA (https://ufsb.edu.br/cfcam/pt-
br/documentos/editais/110-editais-ppgcta) e as pessoas selecionadas no resultado final também serão avisadas
via e-mail.
8.3 Eventuais recursos serão analisados desde que encaminhados a ambos os e-mails das coordenações
institucionais do PPGCTA, em até 24 horas após a divulgação do resultado final, sendo respondidos em até
48 horas desde o seu recebimento.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
9.1 O apoio voluntário objeto da presente Chamada pública não gera vínculo empregatício com o IFBA ou a
UFSB;
9.2 Casos omissos serão resolvidos pelas coordenações institucionais do PPGCTA.

 

Porto Seguro, 19 de maio de 2022
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Prof. Dr. Allison Gonçalves Silva
Prof. Dr. Jailson Santos Novais

Coordenações Institucionais do PPGCTA - IFBA/UFSB
                             Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia / Universidade Federal do Sul da Bahia
Site | E-mails: ppgcta.psg@ifba.edu.br / ppgcta@ufsb.edu.br 

Documento assinado eletronicamente por ALLISON GONCALVES SILVA, Professor, em
19/05/2022, às 10:38, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jaílson Santos de Novais , Usuário Externo, em
19/05/2022, às 10:47, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2331752 e o código CRC 618A9CC6.
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