
 

 

Seleção de Bolsista 

Edital PROBOLSAS – 2018/2019 

 
Está aberta a inscrição para a seleção de (01) uma vaga de bolsista para o Edital 

n.2/2018/PROEX - PROBOLSAS 2019 vigente ao ano letivo de 2019 para o projeto de 

extensão “Feira de Alimentos Orgânicos do CCA: Construindo a Agroecologia” – n. 

201817681 (SIGPEX).  

 

As inscrições estarão abertas no período de 06 ao 15 de março de 2019 mediante o 

envio de e-mail com currículo e carta de motivação à professora Marlene Grade no e-

mail marlene.grade@ufsc.br - especificar no campo do e-mail assunto: “seleção de 

bolsista edital Probolsas 2018/2019”. 

 

Para se candidatar à vaga a/o estudante deve:  

a) Atender o item 2.3 do EDITAL n.2/2018/PROEX – PROBOLSAS/2019, descrito 

abaixo:  

“2 – Condição de Participação  

2.3 Do bolsista:  

2.3.1 Estar matriculado em curso de graduação da UFSC;  

2.3.2 Não ter colação de grau prevista para o período de vigência da bolsa  

2.3.3 Possuir índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0;  

2.3.4 Não estar matriculado na primeira ou última fase do seu curso de 

graduação; 2.3.5 Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao projeto;  

2.3.6 Não ter relação de parentesco direto com o coordenador do projeto de 

extensão, o que inclui cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade até 3° grau;  

2.3.7 Não receber outra bolsa de qualquer natureza ou ter vínculo 

empregatício (exceto a Bolsa Estudantil instituída pela Resolução n. 

32/CUn/2013)”.  

b) Ser estudante regularmente matriculado no Curso de Agronomia da UFSC, com 

matrícula regular até a data de 31 de dezembro de 2019.  

c) Ter facilidade de lidar com pessoas e gostar de interagir com diversos perfis sociais. 

d) Ter experiência prévia com extensão. 
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Das competências do aluno bolsista referente à bolsa no projeto:  

a) Trabalhar toda sexta feira das 5hrs as 14hrs na feira, juntamente com os 

agricultores; 

b) Estar disponível para as reuniões;  

c) Organizar planilhas de alimentos;  

d) Controlar quantidade de produtos mais vendidos;  

e) Prezar pela qualidade visual da feira; 

f) Ter contato com os agricultores locais e da Rede Ecovida; 

g) Contribuir com ideias e novidades para com o projeto. 

 

O resultado da seleção será publicado no dia 19 de fevereiro de 2019.  

 

Florianópolis, 01 de março de 2019. 

 

 

 

 


