
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS 

PROJETO DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA  

 

A Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (FACAPE), por meio da 

Coordenação de Pós, Pesquisa e Extensão, no uso de suas atribuições 

administrativas, divulga, pelo presente edital, processo seletivo de acordo com as 

condições e critérios aqui definidos do Projeto de Extensão Tecnológica (ARC-0126-

6.02/22) para treinar discentes da Facape e MEIs do Mercado Turístico de Petrolina, 

a fim de prospectar e gerenciar com base em informações estratégicas os seus 

pequenos negócios no comércio eletrônico das redes sociais.    

    

1. SELEÇÃO 

1.1 10 (dez) bolsistas classificados pelas notas auferidas no curso de capacitação 

sobre técnicas de Marketing Digital com utilização de Mineração de Dados Textuais. 

1.2 A inscrição deverá ser feita seguindo as instruções e preenchendo o formulário no site 

https://forms.gle/VZDbsD59Yfs6yL8w8 

1.2. Ao efetuar a inscrição os alunos declararam concordância integral às condições 

estabelecidas neste edital e uma vez aceitas as condições declaradas sem objeção e 

não poderão apontar desconhecimento, discordância e falhas ou imperfeições 

posteriores. 

1.3 Havendo número de inscritos superior à quantidade de vagas disponíveis (10) 

bolsistas e (5) voluntários o critério de prioridade será a ordem de classificação pela 

maior nota. 

1.4 Documentos exigidos após a seleção: 

1.4.1 Cópia de RG; 

1.4.2 Cópia de CPF; 

1.4.3 Comprovante de residência; 

1.4.4 Comprovante de matrícula (Declaração ou histórico escolar); 

1.4.5 Declaração de termo de compromisso de dedicar pelo menos 12 horas 

semanais para as atividades de pesquisa ou extensão estipuladas no plano de 

trabalho e nesse PET. 

 

 

https://forms.gle/VZDbsD59Yfs6yL8w8


 

 

 

 

 

 

 

 
2. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1 O processo seletivo obedecerá às seguintes etapas: 

 Quadro 1 - Cronograma detalhado 

Etapa Especificação Início Término Duração 

1 Edital de abertura e Inscrição de discentes 03/06/2022 05/06/2022 3 Dias 

2 Divulgação do resultado 06/06/2022 06/06/2022 1 Dias 

3 
Entrega de documentos do discentes (Abertura 
de conta e outros documentos complementares) 

07/06/2022 08/06/2022 2 Dias 

5 Lançamento e registro no sistema da FACAPE 09/06/2022 12/06/2022 4 Dias 

 

Fonte: elaboração própria. 

  

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PET 

3.1 As etapas 4 a 7 do Quadro 2 serão realizadas pela equipe formada por 10 (dez) discentes 

selecionados neste curso de formação. 

Quadro 2 - Cronograma detalhado 

Etapa Especificação Início Término Duração Dia 

1 Mobilização e Inscrição de discentes 02/05/2022 06/05/2022 05 Dias 2º ao 5º 

2 Capacitação de Discentes 07/05/2022 06/06/2022 30 Dias 6º ao 36º 

3 Avaliação Final & Formação de Equipe 07/06/2022 08/06/2022 02 Dias 37º e 38º 

4 Diagnóstico Situacional 01/05/2022 12/06/2022 43 Dias 1º ao 42º 

5 Planejamento e Plano de Trabalho 13/06/2022 19/06/2022 07 Dias 43º ao 50º 

6 
Execução das Ações de Marketing Digital com 

mineração de dados textuais 
20/06/2022 20/08/2022 60 Dias 51º ao 110º 

7 Apresentação dos Resultados e Produtos 22/08/2022 26/08/2022 05 Dias 111º ao 115º 

8 Elaboração de Relatório e Prestação de Contas 27/09/2022 31/09/2022 05 Dias 116º ao 120º 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

4. ADMISSÃO PARA FORMAÇÃO DE EQUIPE E BOLSA CONCEDIDA AOS 
DISCENTES  

4.1 A admissão aos PETs dependerá da documentação apresentada pelo candidato 

em número correspondente à quantidade de vagas oferecidas nas seguintes 

condições: 

4.1.1 Participação e cumprimento de carga horária igual ou superior a 75% do curso 

de Marketing Digital com Mineração de Dados Textuais referente a primeira etapa 

desse PET; 



 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.2 Alunos não beneficiados com bolsa da FACEPE podem participar da segunda 

etapa como voluntários; 

4.1.3 No caso de candidato com vínculo empregatício, de qualquer natureza, 

documento comprobatório emitido pelo órgão empregador dando ciência da carga 

horária que será dispendida pelo beneficiário para fins de execução do projeto. 

4.1.4 Apresentar declaração com termo de compromisso com a carga horária e plano 

de trabalho. 

4.2 Plano de trabalho dos alunos extensionistas durante os três meses de bolsa, 

especificando carga horária e trabalho durante a bolsa, tipo de produto e relatório a 

ser relatório a ser entregue ao final para devida certificação de acordo com as 

exigências contidas neste edital, no PET (Marketing Digital com Mineração de Dados 

Textuais) e Edital FACEPE Nº 04/2022. 

4.3 A FACEPE concederá Bolsa BFI de R$ 500,00 por três meses aos 10 (dez) 

discentes indicados para formação da equipe de trabalho.   

4.4 Os critérios para seleção dos 10 (dez) discentes obedecerão a esses critérios: 

4.4.1 Maior nota na avaliação do curso;  

4.4.3 Participação do curso com maior frequência; e preferencialmente 

4.4.4 Declaração de disponibilidade para realização das atividades descritas no 

Quadro 2. 

4.5 Os alunos voluntários não receberão qualquer bolsa ou ajuda de custo e terá 

direito a certificado de participação. 

 

5. SOBRE OS BOLSISTAS NAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

5.5.1. A indicação para implementação das bolsas deverá atender às regras contidas 

no Manual de Bolsas da FACEPE: 

http://www.facepe.br/wp-content/uploads/2022/01/Manual-de-Bolsas-FACEPE-2021-

12-13.pdf 

5.5.2. A indicação nominal dos 10 bolsistas BFI por 3 (três) meses que participarão 

da segunda fase de cada jornada deve ser feita apenas após a atividade de 

capacitação ser concluída e deve ser encaminhada à FACEPE. 

5.5.3. Não será permitida substituição de bolsista. 

5.5.4. Os alunos bolsistas devem ser obrigatoriamente matriculados nas IE previstas 

em cada projeto. 

5.5.5. Os alunos bolsistas selecionados, após finalização do curso de capacitação, 

devem finalizar o projeto de extensão tecnológica de forma satisfatória atendendo as 

exigências do Plano de trabalho apresentado pelo Professor Integrador no processo 



 

 

 

 

 

 

 

 
de submissão neste edital, caso contrário deverá retornar o valor da bolsa recebido, 

de acordo com manual de prestação de contas da FACEPE. 

6. DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS E FORMAÇÃO DE 
EQUIPE 

6.1 Além dos documentos listados no subitem 1.4 outros poderão ser solicitados para 

complementar as informações necessárias para emissão de certificados e formação 

de equipe. 

6.2 A efetivação dos discentes que formarão a equipe dar-se-á mediante aceitação 

do termo de compromisso que será enviado por e-mail. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

7.1 Os candidatos poderão sanar dúvidas relativas ao PET previsto neste Edital 

através do e-mail: leone.bagagagi@prof.facape.br.  

7.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto de Inclusão 

Digital e de Pós, Pesquisa e Extensão.  

 

Petrolina, 02 de junho de 2022.  

 

 

________________________________________  

Prof. Leone Coelho Bagagi 

Coordenador do PET 

          

    

      


