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CHAMADA PÚBLICA DPI - UNB n. 01/2020 

Processo seletivo de bolsista para atuação em Projeto de Extensão, no 

âmbito do Edital Programa Especial de Extensão “UnB nos 60 anos de 

Brasília” do Decanato de Extensão (DEX) da UnB 

  

 

1.  Finalidade  

O Decanato de Pesquisa e Inovação (DPI) divulga chamada pública para 

seleção de bolsistas dos cursos de graduação da Universidade de Brasília 

(UnB) para atuar em projeto no âmbito do Edital Programa Especial de 

Extensão “UnB nos 60 anos de Brasília” do Decanato de Extensão (DEX) da 

UnB. 

2. Público-alvo e condições para participação  

2.1. Poderão participar da seleção estudantes regularmente matriculados 

em cursos de graduação da Universidade de Brasília.  

2.2. Ter conhecimento do Edital Programa Especial de Extensão “UnB nos 

60 anos de Brasília” do Decanato de Extensão (DEX) da UnB. 

2.3. Além de atender aos critérios dos itens 2.1 e 2.2, o solicitante deve 

cursar um dos seguintes cursos:  

i. Letras; 

ii. História; ou 

iii. Arquivologia. 

3. Vagas 

3.1.  Conforme disposto no Edital Programa Especial de Extensão "UnB 

nos 60 anos de Brasília", a chamada pública para a seleção de 

bolsistas será feita para uma (01) vaga, com previsão de cadastro 

reserva. 

4. Inscrição 
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4.1. As inscrições deverão ser feitas mediante envio de Currículo Lattes ou 

vitae e Histórico escolar da graduação, em formato pdf, para o e-

mail dpi_dirpe@unb.br, com assunto “Edital UnB nos 60 anos de 

Brasília”, até às 23:59 horas do dia 26/01/2020. 

4.2. Os candidatos inscritos até o dia e horário especificados no item 5.1 

deverão comparecer pessoalmente para entrevista no Decanato de 

Pesquisa e Inovação, às 14 horas do dia 27/01/2020. 

4.3. O DPI não se responsabiliza por inscrição encaminhada para endereço 

diferente do e-mail institucional da Dirpe/DPI; 

4.4. A documentação apresentada é de inteira responsabilidade do 

estudante, que responderá por quaisquer aspectos relativos à falsidade 

de informações. 

5. Seleção 

5.1. A seleção dar-se-á a partir de entrevista e análise do currículo e do 

histórico escolar da graduação. 

5.2. O DPI verificará toda a documentação, que deverá estar em 

conformidade com o Item 4.1;  

5.3. O candidato que não comparecer à entrevista estará automaticamente 

eliminado da seleção; 

5.4. O resultado será informado por e-mail e divulgado na página 

institucional do Decanato de Pesquisa e Inovação 

(http://www.dpi.unb.br), conforme cronograma do Item 6;  

5.5. Do resultado do julgamento caberá pedido de reconsideração, que 

deverá ser encaminhado ao DPI, por e-mail, nos prazos estabelecidos 

no cronograma do Item 6;  

6. Cronograma 
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Período de inscrição  22/01 a 26/01/2020 

Análise curricular e entrevista 27/01/2020 

Resultado provisório da seleção 28/01/2020 

Recursos  29/01 a 30/01/2020 

Resultado do recurso 31/01/2020 

Resultado final da seleção 05/02/2020 

 

7. Disposições gerais 

7.1. Informações adicionais deverão ser encaminhadas para o e-mail 

dpi_dirpe@unb.br ou por meio dos telefones: 3107-4226 e 3107-4239. 

7.2. O presente edital poderá ser retificado, revogado ou anulado, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral do 

DPI, seja por motivo de interesse público ou de exigência legal, sem 

que isso implique direitos a indenizações ou a reclamações de qualquer 

natureza; 

7.3. O presente edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.  

 

Brasília, 22 de janeiro de 2020. 

 

Cláudia Naves David Amorim 

Decana de Pesquisa e Inovação Substituta 
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