
 

EDITAL DE SELEÇÃO N°01/2019 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA DISCENTES NO PROJETO 

DE EXTENSÃO MULTIDISCIPLINAR  

 

O Curso de Licenciatura em História vem, por meio deste, tornar público o processo 

seletivo de estudantes para participação no Projeto de Extensão VIDAS ÀS 

MARGENS: histórias, táticas e vulnerabilidades das populações ribeirinhas no 
Município de Caruaru, nos termos aqui estabelecidos. 

 

01. Dos Pré-Requisitos para Inscrição  

 

1.1 O candidato deverá ser aluno regularmente matriculado na Asces-Unita  

1.2. A inscrição dos (as) candidatos (as) será realizada no período de 19 a 25 setembro 

de 2019, por meio do preenchimento do formulário eletrônico. 

1.3. Para que a inscrição tenha validade, faz-se necessário que o (a) discente copie o 

link abaixo de forma integral e abra o formulário online, faça o devido preenchimento 

respondendo as perguntas solicitadas e clique em ENVIAR.  

 

https://forms.gle/XrV554abUxXbru4G8 
 

1.4. Uma vez completado o processo acima descrito, o sistema de inscrição online 

emitirá uma mensagem indicando que a inscrição foi efetuada com sucesso. A 

impressão desta mensagem servirá como comprovante de inscrição para o Processo 

Seletivo.  

 

02. Do processo seletivo e classificatório: 

2.1 serão classificados (as) candidatos (as) que responderem aos critérios de 

disponibilidade, competências e habilidades para trabalho em grupo e análise de 

contextos socio culturais e ambientais, além de conhecimentos básicos de informática.  

2.2. As entrevistas serão realizadas conforme data, local e horário previsto neste edital. 

 

03. Da Divulgação dos resultados. 

3.1. O resultado da seleção será divulgado pelo site da Asces-Unita e pelo Instagram 

do Curso de Licenciatura em História (História_ascesunita), bem como através do envio 

de um e-mail para os (as) classificados (as) com a devida confirmação de agenda para 

o início da capacitação e treinamento. 

 

1. Nome do projeto: VIDAS ÀS MARGENS: histórias, táticas e 
vulnerabilidades das populações ribeirinhas no Município de Caruaru 

 

I - REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO  

 

- Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida – Asces-

Unita, a partir do 2º período dos cursos. 

- Ter disponibilidade de 4 h semanais no horário definido para o Projeto, a fim de 

participar das atividades de estudo e de campo. 

https://forms.gle/XrV554abUxXbru4G8


 

 

 

 

II - DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 

- Serão ofertadas 12 Vagas. 

- As reuniões ocorrerão semanalmente às quintas-feiras, a partir das 14h. 

 

III - DA VIGÊNCIA 

- O projeto terá vigência, de dois semestres letivo. 

 

IV – INFORMAÇÃO SOBRE O PROJETO 

 

O projeto VIDAS ÀS MARGENS: histórias, táticas e vulnerabilidades das 

populações ribeirinhas no Município de Caruaru busca mapear e identificar as 

populações ribeirinhas para entender os sentidos e significados que sujeitos e agentes 

sociais constroem para si na dinâmica da vida ribeirinha. Ao mesmo tempo, o projeto 

vai buscar identificar problemas enfrentados pelas populações ribeirinhas, afim de 

articular com os demais projetos de extensão da Asces-Unita o desenvolvimento de 

ações multidisciplinares que possam contribuir com a melhoria das condições de vida 

da população.  

 

V - DO PROCESSO SELETIVO 

 

Os alunos serão selecionados por meio de entrevista, seguida de redação sobre tema 

relacionado com o projeto. A condução será do professor responsável – José Veridiano 

dos Santos 

 

VI - DA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS  

 

As entrevistas para o projeto serão realizadas no dia 26/09 quinta-feira, a partir das 18h 

e 30m no CAMPUS do POLO AGRESTE, sala 107 e no DIA 27/09 sexta feira a partir 

das 18h e 30m, sala 205 do prédio dos laboratórios no CAMPUS 2  

 

 

 

 

______________________________ 

José Veridiano dos Santos 

Coordenação do Projeto 

 

 

 

 

_______________________________ 

Rosineide Gonçalves 

Coordenadora do Curso 

 

 



 

 


