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EDITAL CEAD/UDESC Nº 001/2013 - CHAMADA PARA CADASTRO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE APOIO DISCENTE PARA O 
CEAD-CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, PARA 2013. 

 
O Diretor Geral do CEAD - Centro de Educação a Distância da UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina, professor Marcus 
Tomasi, no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas no período de 13 de fevereiro a dezembro de 2013 as 
inscrições para cadastro de acadêmicos interessados em obter uma bolsa para o PBAD-Programa de Bolsa de Apoio Discente 
do Centro de Educação a Distância – CEAD/UDESC, que se regerá pela  legislação vigente nos termos da Resolução Nº001/2005 – 
CONSUNI/UDESC e normas estabelecidas neste Edital. 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O presente Edital destina-se a chamada para o cadastro de seleção de acadêmicos interessados em obter uma bolsa para o PBAD-
Programa de Bolsa de Apoio Discente do Centro de Educação a Distância – CEAD/UDESC, para trabalhar preferencialmente no 
horário vespertino no CEAD, que fica no bairro Itacorubi, Campus I da UDESC em Florianópolis/SC.  
1.2. O cadastro e a seleção serão regidos por este Edital e executado pela Comissão do Programa Bolsas Apoio Discente do CEAD, com 

a Supervisão da DEX-Direção de Extensão do CEAD/UDESC e coordenação da PROEX-Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 

Comunidade da UDESC. 

2. CARGO, VAGAS, LOTAÇÃO, VALOR DA BOLSA, DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E HABILITAÇÃO EXIGIDA 

CARGO VAGAS LOTAÇÃO 
/atuação  

VALOR DA 
BOLSA 

DESCRIÇÃO 
DAS 
ATRIBUIÇÕES 

HABILITAÇÃO  EXIGIDA 

Bolsista de Apoio 
Discente 
CEAD/UDESC, 
programa da  
PROEX-Pró-Reitoria 
de Extensão, Cultura 
e Comunidade da 
UDESC, regida pela 
Resolução, 
n°001/2005 – 
CONSUNI/UDESC. 

19 (dezenove) Campus I, 
UDESC/CEAD. 

O valor 

mensal da 

Bolsa será de 

R$ 360,00 

(trezentos e 

sessenta 

reais),  

conforme Art. 

7º da 

Resolução 

001/2005– 

CONSUNI. 

 
 

A concessão de 

bolsas aos 

acadêmicos da 

UDESC tem como 

objetivo 

proporcionar ao 

estudante a 

oportunidade do 

desempenho de 

atividade laboral, 

visando à 

incorporação de 

hábitos de 

trabalho 

intelectual e de 

melhor adaptação 

ao meio social, 

atendendo a 

proposta do 

Programa. 

1. Ser acadêmico regularmente 

matriculado em Curso  de 

Graduação oferecido pela 

UDESC, em conformidade como 

o art. 1º e 2º da Resolução 

n°001/2005– CONSUNI/UDESC.  

Constituem exigências aos 

candidatos: 

1. Dispor da carga horária exigida 

nesse Edital para o 

desenvolvimento das atividades 

de bolsa de apoio discente junto 

ao CEAD/UDESC. 

2. Não receber outra bolsa de 

qualquer outro órgão financiador, 

nem ter Vínculo Empregatício de 

qualquer espécie.  

3. Não ter tido bolsa na mesma 

modalidade ultrapassando dois 

anos no total. 

 

 

 

http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29
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3. CARGA HORÁRIA 

 
3.1. A carga horária do bolsista, objeto desse Edital, é de 20 horas semanais, divididas em 04 horas diárias de segunda a sexta-feira. 

 
 

4. INSCRIÇÕES 
 
4.1. As inscrições ao cadastro serão feitas a qualquer tempo de segunda a sexta-feira, no horário das 14 h às 18 h a contar da data da 
publicação desse Edital até 01 de dezembro de 2013, mediante o preenchimento do Requerimento de cadastro, junto a Comissão do 
Programa Bolsas Apoio Discente do CEAD. 
4.2. As inscrições ao cadastro serão feitas também via correio eletrônico, no endereço: dex.cead@udesc.br 
4.3. A fidedignidade das informações contidas no Requerimento de cadastro é de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à 
Comissão do Programa Bolsas Apoio Discente do CEAD, sob a Supervisão da DEX-Direção de Extensão do CEAD/UDESC o direito de 
excluir do cadastro o candidato que não preencher o requerimento de forma completa e correta, bem como os documentos solicitados. 

 
5. SELEÇÂO  
 
5.1. A seleção envolverá uma entrevista com o candidato, tendo em vista os seguintes critérios: 

 - Carência sócio-econômica; 
 - Habilidades específicas para a função; 
 - Disponibilidade de horário. 

 
6. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO  

 
6.1.  O resultado da seleção será divulgado pela DEX - Direção de Extensão CEAD no mural da sede do CEAD e no site do 
CEAD/UDESC http://www.cead.udesc.br/extensão. 
6.2. Os estudantes selecionados serão chamados para início imediato ou registrados em um cadastro de reserva para 2013 junto ao 
PBAD, constituindo uma lista de suplentes a serem chamados em caso de substituição. 

 
7. CONCESSÃO DA BOLSA   
 
7.1. Imediatamente após o encerramento do processo de seleção desse Edital, a DEX-Direção de Extensão/CEAD encaminhará para 
PROEX -Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade da UDESC a solicitação de contratação dos/as bolsistas selecionados/as, com 
os Termos de Compromisso dos candidatos selecionados, devidamente preenchidos e assinados, em três cópias originais e demais 
documentos exigidos. 

2.1. As vagas serão distribuídas conforme os quadros abaixo: 
 
2.1.1. CAMPUS I da UDESC, FLORIANÓPOLIS, CEAD/UDESC: 

SETOR RESPONSÁVEL SUB-SETOR VAGAS HORÁRIOS 

DG DG 01 vespertino 

DAD 
DAD  01 vespertino 

PROTOCOLO 01 vespertino 

DEG 

DEG 01 vespertino 

SECRETARIA DE 
ENSINO DE 
GRADUAÇÃO 

03 vespertino 

PROVAS 
02 
01 

 matutino 
 vespertino 

COORDENAÇÃO DE  
ESTAGIO 

01 
01 

matutino 
vespertino 

DEX DEX 01 vespertino 

DPAD DPAD 02 vespertino 

UDESC VIRTUAL 
SUPORTE 01 vespertino 

GRAVAÇÃO/EDIÇÃO 01 vespertino 

DESIGN DESIGN 01 vespertino 

UDESC/ UAB 
SECRETARIA 
UDESC/UAB 

01 vespertino 

 TOTAL   19 VAGAS  

http://www.cead.udesc.br/
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7.2. A classificação nesse Edital não assegura aos candidatos o direito de concessão automática da bolsa na função de Bolsista de Apoio 
Discente CEAD/UDESC, coordenada pela PROEX-Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade da UDESC, regida pela Resolução, 
n°001/2005 – CONSUNI/UDESC. 
7.3. A concessão da bolsa ao candidato selecionado estará condicionada à assinatura de Termo de Compromisso com a Instituição 
CEAD/UDESC, no qual se obrigará a: 

7.3.1.  Dedicar-se às Atividades constantes do Plano de Atividades do programa com um cronograma/horários de trabalho no CEAD  
definidos já no programa. 
7.3.2 Ressarcir a UDESC, na eventualidade de ocorrência de revogação da concessão, motivada por ação ou omissão dolosa ou 
culposa do bolsista, segundo legislação vigente. 

7.4. Por ocasião da concessão da bolsa, os candidatos deverão apresentar a Comissão do Programa Bolsas Apoio Discente do CEAD, 
no horário e data determinado por este setor, a documentação exigida atendendo o Vínculo: regido pela Resolução n°001/2005 – 
CONSUNI/UDESC, constante de: 

a) Atestado de matrícula e frequência comprovando que é aluno da UDESC; 
b) Cópia do comprovante de residência; 
c) Cópia do RG e CPF; 
d) Termo de compromisso (três vias assinadas); 
e) Análise sócio-econômica por meio do preenchimento do cadastro e dos seguintes documentos: 
                 - Declaração do Imposto de Renda dos pais ou responsáveis; 
                 - Comprovante do rendimento relativo ao último mês de todos os que contribuem para a renda familiar (em caso de 
autônomo especificar a renda). 
f) Declaração de não-vínculo empregatício, de que não possui outra modalidade de bolsa de qualquer outro órgão financiador e 
de que não teve bolsa na mesma modalidade por período maior que dois anos no total. 
g) Dados da conta bancária no Banco do Brasil; 
h) Cadastro de bolsista. 

7.5. A concessão da bolsa dar-se-á depois de homologado o resultado da seleção, atendidos os requisitos legais.  
7.6. A bolsa será concedida e paga pela UDESC, conforme disposto na Resolução n°001/2005 – CONSUNI/UDESC. 

 
8.  DA VIGÊNCIA DA BOLSA 
 
8.1. De acordo com o Art. 6º Resolução n°001/2005 – CONSUNI/UDESC, a duração da bolsa será de um ano, permitida uma única 
renovação por igual período, mediante assinatura de novo termo de compromisso. 
 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1.  A inscrição ao cadastro do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor 
desse Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar desconhecimento. 
9.2.  Os questionamentos e as solicitações de esclarecimentos sobre o Edital em pauta serão deliberados pela Comissão do Programa 
Bolsas Apoio Discente do CEAD sob a supervisão da DEX - Direção de Extensão CEAD. 
9.4. Eventuais situações não contempladas nesse Edital serão decididas conjuntamente pela Comissão do Programa Bolsas Apoio 
Discente do CEAD sob a supervisão da DEX - Direção de Extensão CEAD e PROEX -Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade 
da UDESC. 

 
Florianópolis, 08 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

 
 

Prof. MARCUS TOMASI 
Diretor Geral do CEAD/UDESC   

 
 

 

http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29
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