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EDITAL Nº 001/2021 – DI

VAGAS E BOLSA PARA O PROJETO “Oi, Meninas!”

A coordenadora do projeto de extensão “Oi, Meninas!”, em conformidade com o disposto

no Edital nº 04/2021 - PROEX/UERN, de seleção de discentes que atuarão nas ações de exten-

são referentes aos semestre de 2021.1 e 2021.2, torna público o processo seletivo para bolsista

PIBEX do referido projeto.

1. Do projeto

A cada dia as mulheres ocupam vagas nos mais diversos cargos que a priori eram considerados

'masculinos'  e desempenham o papel  de maneira igualitária,  mostrando suas competências  e

ampliando oportunidades para demais mulheres alcançarem seus objetivos independente da área.

Na área de exatas, com ênfase na área de tecnologia por ser a de atuação do projeto, temos

preconceitos enraizados que por muitas vezes desencorajam meninas/mulheres que gostariam de

estar inseridas ou, as que estão, de ampliar seu desenvolvimento profissional. Esta discussão,

que existe em alguns grupos pelo país, vem através desse projeto colaborar com a mudança no

cenário atual em que há uma porcentagem muito baixa de mulheres nas áreas citadas. Como

ações estão previstas palestras, mesas redondas, debates, cursos e outras iniciativas que podem

incentivar o aumento de profissionais femininas na área de tecnologia e exatas.

2. Das vagas e condições para concorrer a bolsa

2.1 São duas vagas disponíveis para participação de discentes como integrante do projeto:

a) 1º colocado(a): bolsista PIBEX

b) 2º colocado(a): voluntário(a)

2.2 As vagas serão alocadas prioritariamente às discentes do sexo feminino;

2.3 Podem concorrer à vaga alunos e alunas do curso de Ciência da Computação, do campus

Central da UERN;

2.4 Os demais critérios podem ser verificados no edital 04/2021 -  PROEX/UERN.

3. Dos prazos de incrição e processo seletivo

3.1 As inscrições serão realizadas no período de 26 de abril a 03 de maio de 2021, além da ficha

de inscrição deve ser enviado o histórico acadêmico do(a) candidato(a) para o e-mail di@uern.br;

a) O cálculo da nota final do(a) candidato(a) incluirá o Índice de Rendimento Acadêmico 

(50%) e a nota da entrevista (50%).

3.2 Os demais critérios e documentos necessários são conforme o disposto no edital  04/2021 –
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PROEX/UERN,  cujos  formulários  anexos  podem  ser  baixados  no  link

http://proex.uern.br/default.asp?item=2021;

3.3 O período de seleção será de 04 a 08 de Maio, o que inclui entrevista via Google Meet com a

coordenadora  do  projeto.  As  datas  e  horários  das  entrevistas  serão  informadas  pelo  e-mail

cadastrado na ficha da inscrição;

3.4 A publicação do resultado final da seleção, na página do Departamento de Informática, será

no dia 14 de maio de 2021;

3.5 O período de envio da documentação para cadastro do bolsista será de 15 a 22 de maio de

2021;

3.6 A publicação do resultado final com os discentes bolsistas selecionados ocorrerá via JOUERN

e disponibilizada na página da PROEX, com a data prevista de 04 de junho de 2021. 

3.7 O início das atividades dos integrantes do projeto está previsto para 01 de julho de 2021.

3. Disposoições finais

Dúvidas a respeito deste edital podem ser sanadas através do e-mail alexsandragomes@uern.br.

Mossoró, 26 de abril de 2021.

________________________________________

Prof. Msc. Alexsandra Ferreira Gomes

Coordenadora do projeto “Oi, Meninas!”

________________________________________

Prof. Dr. Maximiliano Araújo da Silva Lopes

Chefe do Departamento de Informática
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