
CHAMADA INTERNA Nº. 001/2021 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA CADASTRO RESERVA  

 

 

A ação de Extensão denominada “O patrimônio cultural sobre a morte nas áreas de 

quilombos em Picada das Vassouras - Caçapava do Sul (RS)” (registrada no Portal de Projetos 

sob nº 055888), a ser realizada de 1º de junho a 31 de dezembro de 2021, torna pública a abertura 

de inscrições para seleção de BOLSISTA para cadastro reserva, para atuar junto ao projeto 

estratégico Geoparques UFSM, conforme descrição das vagas no item 3 desta chamada. 

 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 
1.1.  As inscrições dos/as interessados/as serão realizadas somente por meio eletrônico, pelo e-

mail indicado pelo projeto correspondente no item 3 desta chamada, no período de 

18/05/2021 a 24/05/2021;  

1.2.  Será considerada válida apenas a inscrição dos/as candidatos/as que preencherem todos os 

campos da Ficha de inscrição (ANEXO II) e a enviarem juntamente com a cópia da 

matrícula no presente semestre, cópia do Histórico Escolar e cópia do currículo; 

1.3.  O/A candidato/a selecionado/a deve estar matriculado(a) regularmente e não deve dispor 

de outra bolsa institucional; e 

1.4.  Será dada preferência a acadêmicos dos cursos especificados no item 3 e com experiência 

em atividades relacionadas à área de demanda de cada bolsa, observada a Resolução 

01/2013. 

  

 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
2.1.  A seleção será realizada conforme segue: 

2.1.1. Cumprimento dos requisitos dispostos no item 3; 

2.1.2. Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas; 

2.1.3. Entrevista individual realizada com os/as candidatos/as, na qual será avaliado se as 

competências e habilidades destes/as são compatíveis para a execução das atividades 

propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à temática de atuação. 

 

 

3. DAS VAGAS 

 

Projeto 

 

Vagas 

 

Requisitos* 

 

Contato para inscrição 

“O patrimônio 

cultural sobre a morte 

nas áreas de 

quilombos em Picada 

das Vassouras - 

Caçapava do Sul 

(RS)” 

01 

(uma) 

* 20 horas semanais; 

* Estar regularmente 

matriculado em curso de 

Arquivologia ou Direito 

(graduação);  

* Ter conhecimento do 

Pacote Office (Word, Excel, 

Power Point). 

A inscrição será realizada por 

meio do e-mail 

fernanda.k.pedrazzi@ufsm.br 

 

As entrevistas seguirão o 

cronograma conforme o item 5 

deste edital, realizadas pelo 

Google Meet, com link da sala 

a ser enviado ao/à candidato/a 

por e-mail no ato de 

deferimento de inscrição. 

Coordenadora do Projeto: Fernanda Kieling Pedrazzi 

Co-orientador: José Luiz de Moura Filho 
* Plano de atividades de cada bolsista no Anexo I. 

 



4. DA CARGA HORÁRIA 

 

4.1 O/A candidato/a deverá ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais, que 

corresponderá à remuneração de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, devendo o (a) mesmo (a) 

ser aluno (a) de Graduação. 

4.2 O início das atividades será sinalizado pela Subdivisão de Geoparques, podendo estas 

serem suspensas ou canceladas a qualquer tempo. 

 

 

5. DO CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Inscrições 18/05/2021 a 24/05/2021  

Entrevistas  25/05/2021 a 26/05/2021 

Resultado Preliminar 26/05/2021 

Interposição de Recurso 27/05/2021 

Resultado Final 31/05/2021 

Vigências Sujeitando-se à liberação de recursos 

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1 Essa chamada trata-se de seleção para cadastro reserva, portanto, a seleção do/a 

candidato/a não assegura o direito à admissão como bolsista e, consequentemente, ao recebimento 

dos valores da bolsa: o/a candidato/a selecionado/a será prévia e formalmente comunicado/a sobre o 

início efetivo das atividades, caso isso ocorra. 

6.2 Tão logo tenham início as atividades, o/a bolsista deverá ter, ou prontamente 

providenciar, conta corrente, em seu nome (da qual seja o titular), para o recebimento de bolsa 

mensal, a qual não poderá ser conjunta. 

6.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadora do Projeto e pelo co-orientador. 

6.4 A qualquer tempo, a presente chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral da Pró-Reitoria de Extensão – PRE, seja por motivo de interesse 

público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização 

ou reclamação de qualquer natureza. 

6.5 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail fernanda.k.pedrazzi@ufsm.br. 

6.6 As atividades realizadas relacionadas a este edital serão adaptadas ao contexto de 

isolamento social, como medida preventiva de contaminação pela Covid-19 ou novas variantes de 

alto contágio que possam vir a surgir, levando em consideração a saúde das/os extensionistas e da 

comunidade externa. 

 

 

Santa Maria, 18 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

Profa. Fernanda Kieling Pedrazzi 

Coordenadora da ação 



 

ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO E PLANO DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS 

 

 

Sobre o projeto: “O patrimônio cultural sobre a morte nas áreas de quilombos em Picada das 

Vassouras - Caçapava do Sul (RS)” 

 

O presente Projeto de Ação de Extensão está alinhado com as prioridades do Geoparque Caçapava 

Aspirante UNESCO (de acordo com Anexo I da Chamada 07/2021/PRE) no item “Valorização das 

minorias” uma vez que trabalha com a visibilidade de grupos da sociedade considerados minorias, 

neste caso os remanescentes de antigos quilombos de Caçapava do Sul (RS), buscando divulgar os 

documentos e espaços sobre a morte dessas comunidades. A metodologia inclui a revisão 

bibliográfica sobre os temas quilombo, terra, escravos, espaços e documentos de morte. Acontecerá 

a visitação in loco nos espaços de enterramento, com seu georreferenciamento e captura de 

fotografias, a análise documental através de instituições de memória e registro civil e religioso e 

ainda contato com sujeitos da comunidade remanescente dos quilombos. Entende-se que é possível 

suscitar a memória coletiva sobre a relação entre os seres humanos e a terra, permitindo o 

conhecimento das características culturais destas populações tradicionais. Ao final será criado um 

evento online de modo a tornar públicas as informações coletadas na fase de campo, incluindo 

grupos quilombolas, promovendo discussão e o surgimento de interesse sobre o tema. Esta proposta 

atende Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de número 10, de Redução das desigualdades pois 

todos têm direito à memória de sua comunidade. Os quilombolas de Caçapava do Sul sentem 

sintomas dos fatores estruturais por sua origem e raça. A discussão do tema morte e morrer nos 

cemitérios rurais vai retomar esta problemática e permitirá que todos conheçam a existência desses 

espaços cemiteriais.    

 

Tendo em vista que o objetivo geral do projeto é identificar, registrar e publicizar os 

documentos/espaços de enterramentos das comunidades quilombolas de Picada das Vassouras, em 

Caçapava do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, o bolsista deverá realizar atividades que 

consigam dar conta dos objetivos do mesmo, conforme segue abaixo. 

 

Plano de atividades do bolsista: 

* promover um levantamento de materiais bibliográficos pertinentes ao tema de modo a 

contextualizar o espaço geográfico e a questão cultural envolvida, organizando um texto base que 

dê conta das questões essenciais ligadas ao projeto; 

* realizar contato com a prefeitura de Caçapava do Sul e com entes representativos dos grupos 

quilombolas para, posteriormente, deslocar-se de modo a identificar, fotografar, mapear e 

posteriormente georreferenciar cemitérios - ou espaços equivalentes – utilizado por comunidades de 

quilombos na área de Picada das Vassouras; 

* realizar contato com os representantes religiosos locais e com entes representativos dos grupos 

quilombolas de modo a deslocar-se até local apropriado para resgatar, fotografar, compilar, 

reproduzir, organizar e publicizar os documentos referentes à morte e enterro de membros de 

comunidades remanescentes de quilombos; 

- auxiliar a coordenação do projeto a pensar e criar um evento online sobre os achados do projeto 

em campo voltado a discutir este tema, levantando questões funerárias de tradição, cultura, 

identidade, memória e patrimônio em consonância com as novas tecnologias.   

 
 

 

 



ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO CHAMADA INTERNA 001/2021 

AÇÃO “O PATRIMÔNIO CULTURAL SOBRE A MORTE NAS ÁREAS DE QUILOMBOS 

EM PICADA DAS VASSOURAS - CAÇAPAVA DO SUL (RS)” 

NOME COMPLETO: 

CURSO: UNIDADE: 

SEMESTRE: N.º MATRÍCULA: 

RG: CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

 

TELEFONE(S) PARA CONTATO (COM DDD):  

E-MAIL(S) PARA CONTATO: 

POSSUI BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO? (   ) SIM   (   ) NÃO 

TRABALHA FORA DA UFSM? (   ) SIM   (   ) NÃO 

SE SIM, ONDE? 

DADOS BANCÁRIOS:* 

BANCO: 

AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 

*Observar: a) a conta deve ser do tipo Corrente (Conta Corrente); b) o titular da conta deve ser a/o 

candidata/o à bolsa, ou seja, a conta não pode ser de terceiros e c) a conta não pode ser conjunta. 

QUADRO DE HORÁRIOS 

(Escreva os horários disponíveis para a atividade de bolsista; 

deve somar 20h) 

TURNO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã      

Tarde      

Noite      

 

 

Eu, candidato(a) à bolsa, declaro: 
1º) Ser estudante da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em situação regular 
(matriculado); e 

2º) Não estar vinculado a outra bolsa, independente do órgão financiador.  
 

Data da inscrição: 

 

......./......./............ 

Assinatura do(a) candidato(a) (pode ser digitalizada): 

 

 

 

 
 
 


