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SELEÇÃO DE BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO 
  
O Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS), vinculado ao Laboratório de 
Antropologia Social do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) da Universidade Federal 
de Santa Catarina, torna público que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 
bolsistas do Projeto Feminismo, Ciências e Educação, financiado pelo CNPq. 
 
1. Disposições Gerais  
 
As bolsas de Apoio Técnico estão vinculadas ao CNPq e para tanto candidatas/os devem ter 
Curriculum Lattes e abrirem conta no Banco do Brasil caso venham a ser aprovados.  
As atividades da bolsa serão executadas junto ao Núcleo de Identidades de Gênero e 
Subjetividades (NIGS) da UFSC, vinculadas aos grandes projetos Feminismo, Ciências e 

Educação (financiado pelo CNPq) e Antropologia, Gênero e Educação (financiado pela FAPESC). 
Além de atividades de apoio técnico a estes dois projetos serão desenvolvidas atividades de 
apoio ao Projeto Papo Sério.  
Trata-se de duas bolsas cujas atividades serão realizadas no espaço do Núcleo de Identidades 
de Gênero e Subjetividades no CFH UFSC, em atividades voltadas para captação e edição de 
imagens, de materiais gráficos (livros, cadernos e revistas), manutenção de sites e em outras 
atividades acadêmicas e de apoio técnico.  Não é autorizado o acúmulo de bolsas ou outra 
atividade remunerada durante a vigência da bolsa, devendo a/o estudante bolsista dedicar-se 
em tempo integral a atividades de formação na UFSC.  
 
2. Das atribuições da/o bolsista  
 
Candidatas/os devem ter conhecimento de edição e editoração de imagens e de textos e ter 
interesse em estudos de gênero e sexualidade. Além das atividades específicas, o/a bolsista 
deverá participar das reuniões de trabalho e grupo de estudos às quartas-feiras das 14h às 18h 
e participar de atividades de extensão e formação realizadas pelo NIGS em diferentes horários.  
 
3. Organograma de atividades  
 
Bolsa para 15hs semanais: 11 horas dedicadas a atividades práticas presenciais no NIGS e 4 
horas para reuniões da equipe e atividades de formação.  
Bolsa de 20 horas de atividades semanais, sendo 16 horas de atividades práticas presenciais no 
NIGS e 4 horas para reuniões da equipe e atividades de formação.  
  
ATENÇÃO - É imprescindível ter disponibilidade nas quartas-feiras à tarde para participar das 
reuniões semanais da equipe. 
 
4. Período e valor e das bolsas 
 
As bolsas terão duração de um semestre (2015.1). 
 



Bolsa de 15hs semanais destinada a estudantes em fases iniciais do curso
bolsa R$ 400,00 
 
Bolsa de 20 hs semanais destinada a e
com experiência e formação 
mensal da bolsa R$ 550,00 
 
5. Da Inscrição e Seleção  
 

a. Inscrição: Enviar email
completo, telefone celular,
disponíveis para atuar no projeto; relatar experiências anteriores como bolsista, 
ativista e/ou participante de 
para a página de seu CV Lattes, 
paposerionigs@gmail.com

 

b. Entrevista: 
 
As entrevistas serão realizadas na
profa Miriam Grossi 
marcadas entrevistas mais tarde, caso a/o candidata/o esteja em sala de aula no 
período da tarde. 

 
Estudantes inscritos devem levar para a entrevista: 
i) Cópia do comprovante de matrícula do semestre vigente; 

ii) Cópia do Histórico Escolar; 

A entrevista constará de pergunta
conhecimentos de habilidades espec

Terão prioridade candidatas/
campos das atividades técnicas exigidas neste edital e 
teórica em questões de gênero e sexualidade.

O resultado da seleção será
candidatas/os selecionadas/os até 
 
As atividades das/dos bolsistas selecionad
 
7. Informações  
 
Outras Informações podem ser obtidas pelo e
(48) 9961-5520 com Marisa Naspolini.
 

 
Profª Dra. Miriam Pillar Grossi
Coordenadora do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades

destinada a estudantes em fases iniciais do curso-

destinada a estudantes matriculados a partir do 6º semestre
com experiência e formação comprovada em atividades de pesquisa e extensão

email de interesse em participar do projeto informando nome 
completo, telefone celular, curso, fase em que está matriculada/o e períodos 
disponíveis para atuar no projeto; relatar experiências anteriores como bolsista, 

participante de atividades nos temas do projeto Papo Sério; 
de seu CV Lattes, motivações para integrar o projeto para 

paposerionigs@gmail.com até as 24h de domingo, dia 5 de abril de 201

ão realizadas na segunda-feira 5 de abril das 15hs às
profa Miriam Grossi – 104 - no 1º andar do prédio D do CFH-UFSC
marcadas entrevistas mais tarde, caso a/o candidata/o esteja em sala de aula no 

levar para a entrevista:  
i) Cópia do comprovante de matrícula do semestre vigente;  

ii) Cópia do Histórico Escolar;  

A entrevista constará de perguntas relativas ao interesse em participar do projeto e a
dades específicas.  

/os do curso de Jornalismo com experiência e conhecimento nos 
campos das atividades técnicas exigidas neste edital e que possuam interesse

questões de gênero e sexualidade. 

será publicado na página do NIGS e enviado p
os até dia 7  de abril de 2015. 

bolsistas selecionadas/os iniciarão no dia 8 de abril de 2015.

Outras Informações podem ser obtidas pelo e-mail paposerionigs@gmail.com
5520 com Marisa Naspolini.  

Miriam Pillar Grossi 
Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades 
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em atividades de pesquisa e extensão – Valor 

de interesse em participar do projeto informando nome 
curso, fase em que está matriculada/o e períodos 

disponíveis para atuar no projeto; relatar experiências anteriores como bolsista, 
atividades nos temas do projeto Papo Sério; informar link 

motivações para integrar o projeto para o e-mail 
de 2015.  

às 17hs  na sala da 
UFSC. Poderão ser 

marcadas entrevistas mais tarde, caso a/o candidata/o esteja em sala de aula no 

s relativas ao interesse em participar do projeto e a 

e conhecimento nos 
interesse e formação 

enviado por e-mail às/aos 

de 2015.  

paposerionigs@gmail.com ou pelo telefone 


