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Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de           

um(a) bolsista de extensão para atuar no âmbito do PROJETO          

OBSERVATÓRIO CIDADANIA, CULTURA E CIDADE     

(http://www.observatorioculturaecidade.ufscar.br/  ). 

N° Processo: 23112.006918/2020-52 / Período de realização: outubro de 2020          

a janeiro de 2021 / Coordenador: Arq. Jane Travassos Alves Falcoski - Programador             

Cultural - Núcleo de Extensão UFSCar Cidadania, Pró-Reitoria de Extensão, UFSCar.  

Email: observatoriocidadeecultura@gmail.com. 

Assunto: Cidadania, Cultura e Cidade 

O que é o Observatório Cidadania, Cultura e Cidade  

O Observatório é um espaço construído para o debate, para a reflexão e a              

divulgação das ideias, para fomento das pesquisas e análises, para organização de            

acervos de documentos e imagens, para publicização do conhecimento produzido          

na Universidade e na cidade sobre os temas Cidadania, Cultura e Cidade e temas              

afins. Pretende-se incentivar a participação de grupos organizados da sociedade e           

estabelecer uma articulação dinâmica e permanente entre Universidade e         

sociedade.  

Pretende-se então que este espaço venha a se constituir, gradativamente, como:  

(1) uma área de apoio à pesquisa, à definição de temas relevantes para reflexão, à               

análise e sistematização das informações, ao diálogo entre agentes, atores sociais e            

pesquisadores da sociedade e Universidade;  

(2) um instrumento para tornar público o conhecimento dos campos cidadania e            

direitos humanos, cultura e cidade, e de atingir a dimensão social;  

(3) um espaço para fortalecer a capacidade institucional, os agentes sociais, os            

gestores das políticas públicas e os habitantes das cidades;  

(4) um novo espaço de formação singular, criativo, enriquecedor que possibilite a            

conexão com os projetos de tipologias diversas da graduação, pós-graduação e           

extensão, e no âmbito da sociedade em geral. 

Ações e práticas a serem desenvolvidas no Observatório em 2020 

Em 2020 propomos o desenvolvimento das ações permanentes para a construção           

do site e sua atualização, dinamização e engajamento social. 
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O bolsista deverá possuir um perfil que permita o desempenho e apoio de             

atividades tais como:  

1. Produção e circulação de conteúdos no site do Observatório / Produzir textos            

de gêneros e tipologias diversas – conteúdos textuais e imagens, fotografia,           

vídeo, áudio, documentário; 

2. Realizar atividades de Arquitetura da Informação: levantar e organizar         

informações e dados, registrar eventos, selecionar os textos de interesse; 

3. Organizar os conteúdos e divulgar sua produção (divulgação e curadoria) ; 

4. Analisar as mídias sociais, as atividades de comunicação digital e editoração           

(marketing digital nas redes sociais); 

5. Observar de forma continuada a rede de observatórios e outras          

organizações e instituições no que se refere a novos desenhos, estruturas,           

inovações e conteúdos de campos afins; 

6. Colaborar com a dinâmica e engajamento do Site OCCC.  

PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção é composto de duas etapas: (1) Análise da Carta de              

Interesse; (2) Entrevista via WEB. 

1ª etapa : CARTA DE INTERESSE  

14 a 18 outubro de 2020  

Orientações sobre CARTE DE INTERESSE:  

A carta de interesse deverá indicar características e singularidades do perfil do            

candidato, dentre elas: comentar sua trajetória acadêmica, interesses e projetos          

pessoais, apresentar qualificações e interesse para cumprir as funções indicadas no           

projeto, expressar sua visão sobre o projeto do Observatório Cidadania, Cultura e            

Cidade , informar experiências em projetos semelhantes e outras informações que           

considerem pertinentes.  

Endereço para envio da carta de interesse: observatorioculturaecidade@gmail.com 

2ª etapa: ENTREVISTA VIA WEB 

 19 de outubro de 2020  

A entrevista será uma oportunidade de conhecer o candidato à bolsa de extensão:             

capacidade de argumentação e trabalho em equipe, expectativas e objetivos do           

candidato, entre outras habilidades para desenvolver as ações planejadas no          

Observatório referentes a produção e circulação de conteúdos no site do           

Observatório,  Arquitetura da Informação e engajamento do Site. 

Os candidatos selecionados na primeira etapa deverão comparecer ao site da WEB,            

MEET DA UFSCar, no dia 19 de outubro de 2020, segunda-feira, período da manhã              

e tarde, para Entrevista. 
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Horários de entrevista: manhã - 9h às 12h; tarde - 14h às 19h. 

Endereço da WEB: o LINK será enviado aos candidatos selecionados na 1ª etapa. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Poderão se inscrever os (as) alunos (as) de graduação da UFSCar, que atenderem             

aos seguintes critérios: 

1] Os alunos interessados à bolsa de extensão poderão pertencer aos seguintes            

cursos: (1) Ciência da Computação (Departamento de Computação); (2) Lingüística          

(Departamento de Letras); (3) Imagem e Som (Departamento de Artes e           

Comunicação), (4) Ciências Sociais (Departamento de Ciências Sociais). 

2] A seleção será realizada em duas etapas, ANÁLISE DA CARTA DE INTERESSE e              

ENTREVISTA. O candidato deverá enviar e-mail e fornecer endereço para contato. 

3] O resultado final da seleção para bolsa de extensão será divulgado no dia 19 de                

outubro de 2020, segunda-feira, via WEB, à noite. 

4] O candidato deverá preencher formulário no sistema PROEXWEB/UFSCar para          

recebimento da bolsa de extensão, até o dia 20 de outubro de 2020. 

5] O(a) bolsista selecionado(a) deverá cumprir 12 horas de trabalho semanal e            

receberá bolsa de extensão, mensal, de outubro de 2020 a janeiro de 2021.  

EQUIPE DO PROJETO OBSERVATÓRIO CIDADANIA, CULTURA E CIDADE 

Profa. Dra. Vânia Paula de Almeida Neris (Departamento de Computação) / Equipe            

de Coordenação;  

Prof. Dr. Luiz Antonio Nigro Falcoski (Pós-Graduação Engenharia Urbana /          

Departamento de Engenharia Civil) / Equipe de Colaboradores 

Jane Travassos Alves Falcoski (Arquiteta / Programador Cultural UFSCar / Núcleo           

de Extensão UFSCar-CIDADANIA) / Equipe de Coordenação 

CONTATO 

E-mail: observatorioculturaecidade@gmail.com 

Telefones: 16 997251995 (contato opcional devido ao contexto de pandemia,          

apenas para emergência) 
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