
  

EDITAL Nº BCE Nº 2/2020

 

PROCESSO Nº 23106.006978/2020-54

 

EDITAL BCE Nº 02/2020

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO NA
BIBLIOTECA CENTRAL,

NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL “UnB NOS 60 ANOS DE BRASÍLIA”�

 

A Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE/UnB) torna pública a
seleção de alunos(as) interessados(as) em participar como bolsistas para
atuação na BCE, no âmbito do Programa Especial "UnB nos 60 anos de Brasília".

 

1. DA APRESENTAÇÃO

O Programa Especial “UnB nos 60 anos de Brasília”, de duração anual, é um
programa institucional da Universidade de Brasília, coordenado pelo Decanato
de Extensão e realizado em parceria com os Decanatos de Ensino de Graduação,
de Pesquisa e Inovação, de Pós-Graduação, de Assuntos Comunitários; os campi
Darcy Ribeiro, UnB Ceilândia, UnB Gama e UnB Planaltina; as Unidades
Acadêmicas; os Centros da UnB, Órgãos Complementares e os Polos de
Extensão.

 

2. DO OBJETIVO

2.1 A presente chamada pública rege o processo de seleção e de cadastro
reserva de bolsistas para constituir equipe do Programa Especial “UnB nos 60
anos de Brasília”.  

2.2 A atuação como bolsista nas vagas previstas nesta chamada pública não
originará qualquer vínculo empregatício com a UnB.

2.3 O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às
recomendações estabelecidas será automaticamente eliminado do processo de
seleção/classificação, sendo convocado o candidato subsequente.

2.4 Os candidatos classificados em posições excedentes poderão ser
contemplados, respeitada a ordem de classificação para a vaga/área, caso haja
desistência, seja constatada inaptidão do candidato selecionado ou em razão
do surgimento de outras vagas para o mesmo fim, no período de vigência deste
Edital.

 

3. DA REQUISITOS DO(A) BOLSISTA

3.1 Ser estudante devidamente matriculado(a) em curso de graduação na
Universidade de Brasília, preferencialmente, Biblioteconomia, Museologia,
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Universidade de Brasília, preferencialmente, Biblioteconomia, Museologia,
Arquivologia, Design ou Comunicação. A inscrições não são restritas aos cursos
citados. 

3.2 É desejável que os candidatos possuam conhecimentos e habilidades
relacionadas com princípios da análise de informação e da classificação,
bibliotecas digitais, edição de vídeos, produção de conteúdos para mídias
sociais, design de interfaces e/ou marketing digital.    

3.2 Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos
compromissos assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas. 

3.3 Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para realizar as
atividades de extensão e pesquisa do Programa Especial “UnB nos 60 anos de
Brasília”, incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral, de
forma presencial e em horário a combinar.

3.4 Não receber bolsa PIBEX ou quaisquer outras remunerações em programas
institucionais, exceto assistência estudantil.

 

4. DAS BOLSAS E VAGAS

4.1 Serão ofertadas pelo menos 10 (dez) bolsas de extensão, financiadas pelo
Decanato de Extensão.

4.2 A bolsa tem o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) mensais, a ser paga
no mês subsequente ao exercício das atividades, pelo período de dez (10)
meses a partir de março de 2020. 

4.3 As vagas são destinadas para atuação em atividades referentes ao
Programa Especial “UnB nos 60 anos de Brasília”, que incluem planejamento,
organização e execução das ações relativas ao Programa Especial “UnB nos 60
anos de Brasília”. 

 

5. DA SELEÇÃO

5.1 Os(as) bolsistas serão selecionados(as) a partir de análise do Currículo e do
Histórico Escolar, que deverão ser enviados para o email extensao@bce.unb.br,
de 23/01/2020 até às 23h59 do dia 26/01/2020.

5.2 Serão considerados como critérios de desempate, na seguinte ordem: 

a) em primeiro lugar, o(a) candidato(a) que possuir mais experiência em
tópicos citados no item 3.2 deste edital. 

c) em segundo lugar, o(a) candidato(a) que estiver em semestre mais
avançado. 

d) em terceiro lugar o(a) candidato(a) que esteja inserido nos programas de
Assistência Estudantil. 

 

6. DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS

6.1 O resultado provisório será divulgado na data provável de 28 de janeiro de
2020, no site da Biblioteca Central (bce.unb.br). O resultado será por ordem de
classificação e a identificação do(a) candidato(a) será feito pelo número de
matrícula. 

6.2 O prazo para recorrer do resultado provisório será na data provável de 29 e
30 de janeiro. O recurso deverá ser enviado para o e-mail extensao@bce.unb.br,

Edital BCE Nº 2 (4913598)         SEI 23106.006978/2020-54 / pg. 2

mailto:extensao@bce.unb.br
https://bce.unb.br/
mailto:extensao@bce.unb.br


com o título RECURSO BOLSISTA – UnB nos 60 anos de Brasília. 

6.3 O resultado final será divulgado na data provável de 05 de fevereiro de
2019, no site da Biblioteca Central (bce.unb.br). O resultado será por ordem de
classificação e a identificação do(a) candidato(a) será feito pelo número de
matrícula. 

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DOS(AS) BOLSISTAS

7.1 Cabe ao(à) bolsista selecionado (a) cumprir as 15h semanais,
presencialmente, na Biblioteca Central, em horário a ser definido pelo(a)
coordenador(a) da atividade. 

7.2 Ao(à) bolsista cabe auxiliar nos trabalhos de planejamento, organização e
execução das atividades relativas ao Programa Especial “UnB nos 60 anos de
Brasília”, sendo vedada a atuação do(a) bolsista em atividades administrativas
da unidade que não dizem respeito a este programa. 

7.3 O(a) bolsista não atuará com o Sistema Eletrônico de Informação (SEI),
reservada esta atribuição aos(às) servidores(as) da BCE. 

7.4 O(a) bolsista que não cumprir com as atribuições estipuladas neste edital
ou que apresentar desempenho insatisfatório, avaliado pelo(a) coordenador(a)
do departamento, devidamente justificado mediante relatório, será desligado(a)
e substituído(a) imediatamente, respeitando a ordem de classificação final do
cadastro de reserva. 

7.5 Qualquer caso de desvio de atribuição ou abuso deve ser comunicado
imediatamente à Direção da Biblioteca Central para que seja avaliado e
tomadas as providências cabíveis, caso seja procedente.

 

8. DOS CRITÉRIOS DE EXTENSÃO

8.1 Será atestada a participação do(a) estudante bolsista no Programa Especial
“UnB nos 60 anos de Brasília”, pelo Decanato de Extensão, para fins de
concessão de créditos em extensão no histórico escolar, mediante o
cumprimento do item 9 da Resolução do CEPE nº 60/2015. 

8.2 O(a) estudante que participar em mais de um Programa ou Projeto de
Extensão de Ação Contínua - PEACs concomitantemente receberá créditos em
extensão relativos a apenas uma participação, conforme Resolução CEPE n°
60/2015. 

8.3 Serão integralizados, no máximo, 04 (quatro) créditos em extensão por
semestre, no histórico escolar discente, obedecendo às orientações da Unidade
Acadêmica de origem do estudante e a Resolução do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão – CEPE nº 60/2015.

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 É de total responsabilidade do estudante extensionista acompanhar o
resultado da seleção nas mídias oficiais da BCE. 

9.2 Dúvidas sobre esta chamada pública podem ser dirimidas pelos telefones
3107-2674/ 2677/ 2688. 
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Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 23/01/2020, às 11:00, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 4913598 e o código CRC 6996E500.

Referência: Processo nº 23106.006978/2020-54 SEI nº 4913598
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EDITAL Nº BCE Nº 02/2020 - RETIFICAÇÃO 1

 

PROCESSO Nº 23106.006978/2020-54

 

EDITAL BCE Nº 02/2020 - retificação nº 1

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO NA
BIBLIOTECA CENTRAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL “UnB NOS 60 ANOS

DE BRASÍLIA”�

 

A Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE/UnB) torna pública a
primeira retificação do Edital de Chamada Pública para seleção de bolsistas para

atuação na Biblioteca Central, no âmbito "UnB nos 60 anos de Brasília”,
referente aos itens 5, DO CRONOGRAMA e item 6, RESULTADOS E DOS

RECURSOS.

 

 

Onde se lê:

5. DA SELEÇÃO 

5.1 Os(as) bolsistas serão selecionados(as) a partir de análise do Currículo e do
Histórico Escolar, que deverão ser enviados para o email extensao@bce.unb.br,
de 23/01/2020 até às 23h59 do dia 26/01/2020.

 

Leia-se:

5. DA SELEÇÃO                                                                                        

5.1 Os(as) bolsistas serão selecionados(as) a partir de análise do Currículo e do
Histórico Escolar, que deverão ser enviados para o email extensao@bce.unb.br,
de 23/01/2020 até às 23h59 do dia 05/02/2020.

 

 

 

Onde se lê:

6. DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

6.1 O resultado provisório será divulgado na data provável de 28 de janeiro de
2020, no site da Biblioteca Central (bce.unb.br). O resultado será por ordem de
classificação e a identificação do(a) candidato(a) será feito pelo número de
matrícula. 

6.2 O prazo para recorrer do resultado provisório será na data provável de 29 e
30 de janeiro. O recurso deverá ser enviado para o e-mail extensao@bce.unb.br,
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com o título RECURSO BOLSISTA – UnB nos 60 anos de Brasília. 

6.3 O resultado final será divulgado na data provável de 05 de fevereiro de
2019, no site da Biblioteca Central (bce.unb.br). O resultado será por ordem de
classificação e a identificação do(a) candidato(a) será feito pelo número de
matrícula. 

 

Leia-se:

6 DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

6.1 O resultado provisório será divulgado na data provável de 07 de fevereiro de
2020, no site da Biblioteca Central (bce.unb.br). O resultado será por ordem de
classificação e a identificação do(a) candidato(a) será feito pelo número de
matrícula. 

6.2 O prazo para recorrer do resultado provisório será na data provável de 10 e
11 de fevereiro. O recurso deverá ser enviado para o e-
mail extensao@bce.unb.br, com o título RECURSO BOLSISTA – UnB nos 60 anos
de Brasília. 

6.3 O resultado final será divulgado na data provável de 14 de fevereiro de
2019, no site da Biblioteca Central (bce.unb.br). O resultado será por ordem de
classificação e a identificação do(a) candidato(a) será feito pelo número de
matrícula. 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 27/01/2020, às 14:02, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 4923374 e o código CRC 034DEF95.

Referência: Processo nº 23106.006978/2020-54 SEI nº 4923374
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EDITAL Nº BCE Nº 02 - RESULTADO PROVISÓRIO

 

PROCESSO Nº 23106.006978/2020-54

 

EDITAL BCE Nº 02/2020

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO NA

BIBLIOTECA CENTRAL,
NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL “UnB NOS 60 ANOS DE BRASÍLIA”�

 

1. RESULTADO PROVISÓRIO

A Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE/UnB) torna público o
resultado provisório da seleção de alunos(as) interessados(as) em participar
como bolsistas para atuação na BCE, no âmbito do Programa Especial "UnB nos
60 anos de Brasília".

 

Classificação Matrícula UnB

1º 16/0039002

2º 17/0008452

3º 18/0065483

4º 18/0102435

5º 18/0129856

6º 19/0107448

7º 19/0116455

8º 17/0008193

9º 18/0119966 

10º 19/0105887

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 07/02/2020, às 15:05, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 4966411 e o código CRC 05C10357.

Referência: Processo nº 23106.006978/2020-54 SEI nº 4966411
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EDITAL Nº 02/2020 - RESULTADO DOS RECURSOS

 

PROCESSO Nº 23106.006978/2020-54

 

EDITAL BCE Nº 02/2020 - resultado dos recursos
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO NA
BIBLIOTECA CENTRAL,

NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL “UnB NOS 60 ANOS DE BRASÍLIA”�

1. RESULTADO DOS RECURSOS

A Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE/UnB) torna público o
resultado dos recursos ao resultado provisório da seleção de alunos(as)
interessados(as) em participar como bolsistas para atuação na BCE, no âmbito
do Programa Especial "UnB nos 60 anos de Brasília".

 

Matrícula UnB Resultado do recurso

19/0045566 Negado. Não comprovou habilidades ou experiência em atividades descritas no item 3.2 do edital de
seleção

18/0120107 Negado. Não comprovou habilidades ou experiência em atividades descritas no item 3.2 do edital de
seleção

19/0013656 Negado. Não comprovou habilidades ou experiência em atividades descritas no item 3.2 do edital de
seleção

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 12/02/2020, às 15:13, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 4986745 e o código CRC B10475DC.

Referência: Processo nº 23106.006978/2020-54 SEI nº 4986745
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EDITAL BCE Nº 02/2020 - RESULTADO FINAL

 

PROCESSO Nº 23106.006978/2020-54

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO NA
BIBLIOTECA CENTRAL,

NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL “UnB NOS 60 ANOS DE BRASÍLIA”�

1. RESULTADO FINAL

A Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE/UnB) torna público o
resultado final da seleção de alunos(as) interessados(as) em participar como
bolsistas para atuação na BCE, no âmbito do Programa Especial "UnB nos 60
anos de Brasília".

 
Classificação Matrícula UnB

1º 16/0039002

2º 17/0008452

3º 18/0065483

4º 18/0102435

5º 18/0129856

6º 19/0107448

7º 19/0116455

8º 17/0008193

9º 18/0119966 

10º 19/0105887

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 17/02/2020, às 14:01, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5003522 e o código CRC 507E550E.

Referência: Processo nº 23106.006978/2020-54 SEI nº 5003522
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