
CHAMADA PÚBLICA para o Projeto de Extensão Museu do Cerrado 

Edital DEX Nº 01/2022  
 

O projeto de extensão Museu do Cerrado vem por meio desta tornar público seleção 

de estudantes interessados em atuar no projeto na condição de bolsista de extensão. 

  

1.  Sobre o projeto 

O projeto de extensão “Museu do Cerrado” tem como objetivo divulgar 

informações acerca da sociobiodiversidade do Sistema Biogeográfico do Cerrado do 

ponto de vista histórico, social, cultural, ambiental, geográfico, biológico, arqueológico, 

geológico, etc, assim como os saberes e os fazeres dos povos indígenas e comunidades 

tradicionais. O Museu do Cerrado é um museu virtual que encontra-se no seguinte 

site: www.museucerrado.com.br 

  

2.  Sobre as inscrições 

Fazer a inscrição de 8:00 do dia 

09/3/2022 a 20/03/2022 às 18:00, pela plataforma SIGAA, conforme as     orientaçõe

s abaixo: 

a)      Acesse o site: https://sigaa.unb.br; 

b)      Localize “Bolsas” e, em seguida, “oportunidades de bolsas”; 

c)      Localize o projeto Museu do Cerrado; 

d)     Preencha o formulário disponibilizado pelo próprio sistema, colocando os

 dados adicionais  que considerar necessários no campo “qualificação”; 

e)      Ler a mensagem do Cadastro Único e marcar a caixinha com "Declaração" 

e "Continuar" 

f)    O/a estudante deve preenchê-lo, mesmo que não faça parte do Cad. Único ou 

não esteja em situação de vulnerabilidade. É uma exigência do sistema. 

g)       Informe o perfil (Descrição pessoal, Áreas de interesse e o link do currículo 

lattes) e, em seguida, "gravar perfil" 

h)      Responder questionário sócio econômico. OBS: Na resposta 17, se não 

tiver código, apenas informar o número zero (0) 

i)       Em caso de dúvidas, escrever para o Decanato de Extensão: dtedex@unb.br. 

j)       Na página de Confirmação de Inscrição, fazer um pequeno texto sobre as 

qualificações 

k)      Colocar novamente o link do currículo lattes 

l)       Clicar em "Registrar-se como interessado" 

m)   Aguardar e-mail de confirmação da inscrição. 

  

  

3.  Perfil dos(as) estudantes 

1.  Ser estudante regularmente matriculado(a) nos cursos da Universidade de Brasília. 

2.  Ter participado pelo menos 4 (quatro) semestres na universidade. 

3.  Ter domínio de ferramentas digitais como Instagram, YouTube, Facebook e outro

s. 

4.  Não ser bolsista em outro projeto de extensão da UnB. 

5.  Habilidades de comunicação, trabalho em equipe e pro-atividade. 

  

4.  Compromissos do(a) estudante bolsista: 

1.   Disponibilidade de 60 horas mensais. 

http://www.museucerrado.com.br/
https://sigaa.unb.br/
mailto:dtedex@unb.br


2.  Participar do Encontro de Estudantes Extensionistas da UnB e Semana de 

Extensão da UnB; 

  

5.  Sobre as bolsas 

Quantidade: 01 (uma) 

Período da bolsa: 01/04/2022 a 31/12/2022  

Valor da bolsa: R$ 400,00 

  

6.  Seleção dos(as) estudantes: 

a)  Carta de exposição (até 2 páginas) com: apresentação do(a) estudante; interesse 

em participar do projeto; possíveis contribuições ao projeto; disponibilidade de 

tempo. 

b)  Na Carta de exposição também deve ser informado o link do Curriculum Lattes 

e os dados pessoais (email, Identidade e CPF) 

c)  Análise do Curriculum Lattes, devidamente cadastrado no CNPq  

(www.cnpq.br – Plataforma Lattes). 

d) A Carta de Intenções com as informações solicitadas devem ser enviadas par

a o email: museudocerrado.unb@gmail.com, conforme cronograma abaixo. 
  

7.  Cronograma 

  

Processo Seletivo Datas 

Lançamento do Edital 09/03/2022 

Inscrições no SIGAA e envio da Carta de Intenções Até 20/03/2022 

Resultado provisório da seleção 

- informado pelo email dos(as) candidatos(as) 

21/03/2022 

Recurso do resultado provisório 

- via email para museudocerrado.unb@gmail.com 

22/03/2022 

Resultado final da seleção 

- informado pelo email dos(as) candidatos(as) 

24/03/2022 

Entrega do Termo de Compromisso assinado pelo 

estudantes selecionados(as). 

25/03/2022 

  

  

8.  Comissão de avaliação: 

Profa. Rosângela Azevedo Corrêa 

Coordenadora do projeto de extensão Museu do Cerrado 
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