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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DIRETORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

CHAMADA PÚBLICA

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022
COMPOSIÇÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE EXTENSÃO DA PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS

ESTUDANTIS

 

Considerando a necessidade de recomposição do Comitê Assessor de Extensão da Pró-
Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s (CAEX/PROCEA), para o biênio 2019- 2021, a PROCEA,
por meio desta Chamada Pública, convida servidores docentes e técnicos administra�vos de nível
superior a encaminhar inscrição para atuar como membro do Comitê. O Comitê Assessor de Extensão,
presidido pela Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s, como membro nato, é órgão de
assessoramento desta Pró-Reitoria e tem como obje�vo acompanhar e avaliar as ações vinculadas à
extensão desenvolvidas no âmbito desta Ins�tuição. O processo de seleção do Comitê Assessor de
Extensão ficará a cargo desta Pró-Reitoria, que irá deliberar sobre a nomeação de membro para compor o
Comitê, considerando os seguintes critérios:

1. Titulação do candidato;

2. Atuação em ações de extensão nos úl�mos três anos;

3. Atuação como orientador de bolsista de extensão nos úl�mos três anos; e

4. Atuação como orientador de bolsistas vinculados a ações de extensão nos úl�mos três
anos.

O membro do CAEX atuará, pelo período de até 2 (dois) anos, considerando sua área de
atuação e formação, dentro de uma das três áreas temá�cas da extensão, a saber:

Comunicação; Saúde e Trabalho. A descrição das áreas está disponível no endereço
www.procea.unir.br.

Estão abertas vagas para as três áreas temá�cas, conforme número abaixo:

1. Comunicação: até 4 (quatro) vagas;

2. Saúde: até 4 (quatro) vagas; e

3. Trabalho: até 3 (três) vagas.

Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário:
h�ps://forms.gle/zBDVeeGaV7Pw8QSFA no período de 04 a 16 de maio de 2022. Após o envio, o
candidato deverá aguardar confirmação de recebimento da inscrição. O resultado desta chamada será
divulgado, através do sí�o www.procea.unir.br, até o dia 20 de maio de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por NEIVA CRISTINA DE ARAUJO, Pró-Reitor(a), em
02/05/2022, às 21:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

http://www.procea.unir.br/
https://forms.gle/zBDVeeGaV7Pw8QSFA
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0953871 e
o código CRC 8D57B82F.

Referência: Processo nº 23118.005065/2022-43 SEI nº 0953871
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