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EDITAL Nº 001/2021 – DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 
 

A Coordenadora do Campus Universitário de Abaetetuba/UFPA, no uso das atribuições que 

lhe conferem as leis em vigor, torna público o presente Edital para Seleção de BOLSISTA DE APOIO 

À ATIVIDADE ACADÊMICA. Este edital é regido conforme a Instrução Normativa Nº. 

11/SAEST/UFPA, de 10 de agosto de 2020, disponível em https://sigaest.ufpa.br/sigaest/in.php Bolsa 

de Apoio à Atividade Acadêmica (BOLSA/SAEST), a qual deverá ser lida atentamente pelo (a) 

candidato (a). 

 
I. DAS VAGAS: 

 

Será selecionado(a) um(a) bolsista, conforme tabela abaixo: 
 

Local de Desenvolvimento 

das Atividades 

Carga Horária 

Semanal 
VAGAS Horário 

DIVISÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL/DAEST 

20 h 

(segunda a sexta 

feira) 

01 Manhã/08:00h às 

12:00h 

ou 

Tarde/14:00h às 

18:00h 

 

II. DOS CANDIDATOS 
 

Poderão candidatar-se a vaga o(a) aluno (a) que: 

1. Dispõe de 20 horas semanais e cumprir essa carga horária de segunda a sexta-feira, pela manhã ou 

a tarde; 

2. Estar regularmente matriculado (a) e frequentando curso de graduação em Letras ou 

Pedagogia, regular presencial da UFPA – CAMPUS DE ABAETETUBA (extensivo); 

3. Comprovem renda familiar mensal bruta de até (03) três salários-mínimos ou que a renda per capita 

não ultrapasse (1,5) um salário-mínimo e meio vigentes (Caso não haja candidato no perfil de 

vulnerabilidade socioeconômica, poderá ser pré-selecionado candidato, independente do critério de 

vulnerabilidade socioeconômica estabelecido, porém, submetido à avaliação e aceite da SAEST); 

4. Tem coeficiente de rendimento acadêmico a partir de 5,0 no último semestre cursado, aferido no 



SIGAA, se for considerado vulnerável socioeconomicamente; 

5. Tem coeficiente de rendimento acadêmico a partir de 7,0 no último semestre cursado, aferido no 

SIGAA, se não considerado vulnerável socioeconomicamente; 

6. Estão, no mínimo, a 2 (dois) semestres de conclusão do curso; 

7. Não estar com pendências de prestação de contas no AVA (Auxílio Viagem Acadêmica), 

SCDP/UFPA, Kit Acadêmico, Kit PcD e PROLÍNGUAS; 

8. Estejam cursando primeira graduação. 

 

 
III. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição será realizada somente pelo endereço eletrônico (e-mail): daestufpa@gmail.com, 

no período de 11 a 16 de novembro de 2021. 

 PARA INSCRIÇÃO: 1) Informar no campo ‘ASSUNTO’ do e-mail SELEÇÃO PARA BOLSA 

DE ATIVIDADE ACADÊMICA; 2) No corpo do e-mail informar NOME COMPLETO, 

CURSO e NÚMERO DE MATRÍCULA; 3) Anexar RG e CURRICULUM (arquivos em pdf). 

 
IV. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 
1. INSCRIÇÃO (somente pelo endereço eletrônico (e-mail):daestufpa@gmail.com); 

 

2. ENTREVISTA (visa analisar o perfil do candidato, seus interesses, conhecimento da Instrução 

Normativa Nº. 11/SAEST/UFPA, de 10 de agosto de 2020, disponível no site da Saest, 

disponibilidade, autonomia, currículo, etc). A entrevista será realizada no dia 22 de novembro de 2021, 

na Divisão de Assistência Estudantil/DAEST, no período da manhã, e terá duração de 20 minutos 

para cada candidato (a). 

Observação: A entrevista poderá se estender para o período da tarde, se houver necessidade. 

 
3. RESULTADO DA SELEÇÃO: 26 de novembro de 2021. 

 
4. INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01 de dezembro de 2021. 

 
V. DA VIGÊNCIA DA BOLSA 

 

O período de vigência da bolsa será de 01 (um) ano, podendo ser renovada por mais 01 (um) período 

igual, de acordo com a avaliação de desempenho, até atingir 2 (dois) anos. 

 
VI. DO VALOR MENSAL DA BOLSA 

A bolsa tem valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago mensalmente. 
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VII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O resultado da seleção será divulgado no site do Campus Universitário de Abaetetuba/UFPA, 

disponível em http://www.ufpa.br/cubt/, assim como estarão disponíveis na Divisão de Assistência 

Estudantil (sala da Coordenadoria Acadêmica, prédio administrativo, térreo) para consulta. 

Quaisquer alterações no cronograma do presente edital, a retificação será divulgada no site do 

Campus Universitário de Abaetetuba/UFPA, disponível em http://www.ufpa.br/cubt/. Desse modo, 

cabe ao candidato realizar o acompanhamento. 

A Bolsa de Apoio à Atividade Acadêmica/SAEST é uma bolsa de cunho acadêmico, portanto, 

não se trata de bolsa trabalho (Lei 11. 788/2008) e nem regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), sem vínculo empregatício com a UFPA. 

Não será permitido o acúmulo da Bolsa/SAEST com: I. Auxílios do Programa Permanência, 

com exceção dos Auxílios Moradia, Creche, Kit Acadêmico e Acesso às Línguas Estrangeiras; II. 

Bolsa Permanência/MEC e PEC-G; III. Bolsas Acadêmicas como: PIBEX, Navega Saberes, Conexão 

de Saberes, PROEXT, PIBIC, Monitoria, PET, Bolsa MEC e outras de natureza semelhante; IV. Bolsa 

Estágio remunerada, seja da UFPA ou de outros órgãos governamentais ou de instituições empresas 

privadas. 

 

 
Abaetetuba-PA, 10 de novembro de 2021. 

 

 

 
 

Ana Áurea Barreto Maia 

Coordenadora Geral do Campus 

Portaria nº 4024/2019 – Reitoria/UFPA 
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ANEXO I 

 

Cronograma 

Período de Inscrições 11 a 16 de novembro. 

Publicação, no site do Campus de Abaetetuba, de inscrições 

homologadas 

18 de novembro. 

Entrevista 22 de novembro de 2021. 

Resultado da seleção 26 de novembro de 2021. 

Início das atividades 01 de dezembro de 2021. 

Pagamento da bolsa Até o dia 15 de cada mês 

 


