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SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA PROJETO DE EXTENSÃO 

MENINAS PAID’ÉGUAS 

 
O projeto de extensão Meninas Paid’éguas torna pública a seleção de           
alunos(as) interessados(as) em participar como voluntário(a) ao projeto        
durante o período 01/10/2019 à 01/10/2020.  

 
1- Disposições gerais 
● Este projeto tem por objetivo selecionar alunos voluntários(as)        

regularmente matriculados(as) nos cursos: Engenharia da      
Computação, Sistemas de Informação, Ciência da Computação e        
Comunicação Social da UFPA-Castanhal e Belém; 

● O projeto no qual o voluntário(a) estará envolvido visa promover          
ações que incentivem o interesse e a inclusão de meninas          
estudantes do ensino médio em carreiras na área de Computação          
e Ciências Exatas, por meio de ofertas de cursos, oficinas,          
palestras, workshops e rodas de conversas relacionadas com a         
temática de tecnologias digitais, tecnologias disruptivas,      
empreendedorismo tecnológico, empoderamento feminino na     
computação, problemas relacionados ao gênero, Tecnologia da       
Informação (TI), computação e mulheres: criatividade, inovação       
e tecnologia. Além disso, pretende-se criar um site e usar as           
mídias das redes sociais para divulgação das ações e resultados          
do projeto. 

● Fazem parte do plano de trabalho do voluntário(a) as seguintes          
tarefas: criação e participação das ações (cursos, oficinas,        



palestras, workshops e rodas de conversas), desenvolvimento do        
site do projeto, divulgação das ações através de mídias das redes           
sociais, participações em reuniões, eventos e na escrita de         
produções (artigos, relatórios, etc.) relacionado ao projeto; 

● As atividades desenvolvidas podem ser creditadas como       
atividades complementar ou estágio. 
 

2-Sobre o Projeto Meninas Paid’éguas 
 
O projeto Meninas Paid’éguas é um projeto parceiro do Programa          
Meninas Digitais, promovido pela Sociedade Brasileira de Computação        
(SBC) que tem como objetivo despertar o interesse e fomentar a           
inclusão de meninas estudantes do ensino médio em carreiras na área           
de Computação e Ciências Exatas nos municípios Belém e Castanhal.          
Coordenado pelas professoras Yomara Pires (UFPA/Facomp - Campus        
Castanhal) e Fabíola Araújo (UFPA/ICEN/Facomp - Campus Belém). 
 
3- Das vagas 
  
3.1- As vagas estão assim dispostas: 
 

Local Perfil Descrição vaga
s 

Vigência 

 
 
 
 

Belém 
 

Relações 
Públicas 

 

Estabelecer contatos 
com escolas e possíveis 

parcerias 

01 06 meses* 

Mídias Sociais e 
digitais 

Alimentar e criar 
conteúdo para as redes 
sociais do projeto (site, 
instagram e facebook) 

01 06 meses* 

Desenvolviment
o 

Participar da criação e 
da aplicação de oficinas, 

criação e manutenção 
do site e auxiliar em 

atividades diversas do 
projeto 

01 06 meses* 



 
 
 
 

Castanha
l 
 

Relações 
Públicas 

 

Estabelecer contatos 
com escolas e possíveis 

parcerias 

01 06 meses* 

Mídias Sociais e 
digitais 

Alimentar e criar 
conteúdo para as redes 
sociais do projeto (site, 
instagram e facebook) 

01 06 meses* 

Desenvolviment
o 

Participar da criação e 
da aplicação de oficinas, 

criação e manutenção 
do site e auxiliar em 

atividades diversas do 
projeto 

01 06 meses* 

* a contar a data do resultado final deste edital. Podendo ser renovada. 

3.2- As vagas das unidades acadêmicas serão concorridas apenas por 
estudantes da própria unidade. 

4-CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1 Poderão concorrer, estudantes dos Campus de Castanhal e Campus          
Belém da Universidade Federal do Pará que: 

● Estejam regularmente matriculados e cursando a partir do 4º         
semestre até o penúltimo semestre do curso;  

● Não possuir pendências acadêmicas relacionadas aos      
compromissos assumidos anteriormente em eventos, projetos ou       
programas; 

● Não ter CRG inferior a cinco; 
● Dispor de 20 horas semanais de 08:00h às 12:00h ou 14:00h às            

18:00h para dedicação ao projeto; 
● Ter disponibilidade para realizar as atividades referentes ao plano         

de trabalho. 
 

4.2- Serão considerados como critérios de desempate, por ordem de           
aplicação: 
● Maior nota CRG; 
● Ter participado de projeto ou programa de extensão        

anteriormente; 



● Perfil do candidato(a) através de análise do histórico escolar. 

 
5 - PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

5.1 As inscrições serão abertas no dia 21 de setembro de 2019; 

5.2 Para se inscrever é necessário preencher o formulário eletrônico          
disponível em  
(https://docs.google.com/forms/d/1PXXhb2Lob5B8Tf5fFMMYU55Rx
nVXuccm-joXE7IXHBU/edit).  

Ao preencher o formulário, o candidato deve anexar seu histórico          
escolar e dentre outras informações, deve inserir o motivo do seu           
interesse em participar deste projeto; 

5.4 O ato de inscrição do(a) aluno(a) implica automaticamente no          
conhecimento e acatamento das atividades do projeto de extensão         
Meninas Paid’éguas e do presente edital para seleção dos(as)         
voluntário(as). 

6- PROCESSO DE SELEÇÃO 
● Lançamento do Edital: 20 de setembro de 2019 
● Período de inscrição: 21 à 30 de setembro de 2019  
● Entrevistas: 01 à 03 de outubro de 2019  
● Divulgação dos resultados: 04 de outubro de 2019 no site da 

Faculdade de Computação Campus Castanhal, nos murais do 
ICEN e por email. 

 
7- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO/ ETAPAS DA SELEÇÃO 
● Entrevista:  3,0 
● Avaliação do histórico escolar: 2,5 
● Avaliação  da carta de interesse: 2,5 
● Envolvimento ou atividades relacionadas com a temática do 

projeto: 2,0 

 





 








