
 

 
 
 

LÓCUS INNOVATION LABS 
PROJETO DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA 

 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA OS PROJETOS DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA 

 
A Coordenação do Lócus de Inovação Innovation Labs torna público o presente Edital, que 
estabelece as normas específicas para o Processo de Seleção para o Programa de 
Extensão Tecnológica (PET) que poderá resultar em ações relevantes para o ambiente 
empresarial. 
O PET consiste em duas etapas: o curso de formação de 30 horas e desenvolvimento de 
atividades de imersão tecnológica em empresas parceiras, no período de três meses 
(imersão de bolsistas extensionistas). 

 
1. DA SELEÇÃO PARA O CURSO 

 
1.1. Exige-se do candidato a comprovação de formação ou matrícula em cursos de nível 
médio, técnico, graduação ou pós-graduação, depois que sejam aceitos pela Comissão de 
Seleção. 

 
1.2. A inscrição deverá ser feita seguindo as instruções e preenchendo o formulário no site 
https://forms.gle/FjLjU1aR68QcagHM8. 

 
1.3. Ao efetuar a inscrição, o candidato declara que concorda integralmente com as 
disposições contidas no presente Edital e não poderá alegar desconhecimento ou 
discordância de nenhum dos critérios aqui estabelecidos nem das normas em vigor. 

 
1.4. No formulário de inscrição cada candidato deve indicar 01 (um) PET que deseja fazer. 
Os PETs do Innovation Labs são os seguintes: 

 

PET Coordenador(a) Vagas 

Desenvolvimento de loja virtual com Woocommerce Ricardo José Rocha 
Amorim 

50 

Analíticas inteligentes para lojas virtuais: 
Tecnologias e aplicações práticas 

Dinani Gomes Amorim 50 

 
1.5. Caso haja mais alunos que o número de vagas, o critério de seleção será por ordem de 
inscrição. 

 
2. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA DEPOIS DA SELEÇÃO 

 
2.1. O candidato deverá entregar cópia dos seguintes documentos, depois da seleção, a 
Comissão de Seleção: 



 

 
 
2.1.1. Carteira de identidade; 
2.1.2. CPF; 
2.1.3. Comprovante de residência; 
2.1.1. Comprovante de matrícula (declaração ou histórico escolar). 

 
2.2. A Comissão de Seleção irá conferir a documentação dos candidatos. A falta de 
qualquer documento invalidará a inscrição. 

 
3. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
O cronograma da seleção dos estudantes bolsistas de extensão é detalhado no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Cronograma de seleção. 

Atividade Período 

Inscrição para o curso de capacitação 
(https://forms.gle/FjLjU1aR68QcagHM8) 

Até 18/05/2022 

Divulgação dos 50 participantes selecionados para a 
capacitação, por meio de mensagem eletrônica encaminhada 
para o e-mail de contato informado pelo candidato; 

19/05/2022 

Confirmação da inscrição para o curso de capacitação 20/05/2022 

Realização do curso de capacitação (de segunda-feira até sexta-feira, 
das 14:00 às 18:00, no ambiente virtual) 

De 23/05 até 
31/05/2022 

Divulgação da classificação dos 10 Bolsistas extensionistas 
que atuarão na empresas parceiras (discente exclusivo da 
Facape) 

02/06/2022 

 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
5.1  Ao final do projeto, os estudantes que realizarem regularmente as atividades do projeto 

receberão Certificados das atividades de capacitação (30h) e de extensão (280h). 
 

5.2  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto.  
 
 

Dinani Gomes amorim  
Coordenador do PET 

Ricardo José Rocha amorim  
Coordenador do PET 

Max Santana Rolemberg Farias 
Coordenador do Lócus Innovation Labs 


