Núcleo de Extensão - WebRádio CAIRU –
Edital Simplificado 01/2021

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SELEÇÃO DE PROJETOS
A CAIRU, por intermédio do Núcleo de Extensão, representado pela Professora Maria
Teresa de Lemos Vilaça e pelo Professor Convidado Rodrigo Ferreira dos Santos, no
uso de suas atribuições previstas em seu Regimento Interno, torna público o presente
chamamento público para seleção de projetos voltados ao ensino, pesquisa, cultura e
extensão, mediante as condições a seguir estabelecidas:

1. DO OBJETO E FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
1.1. O presente processo seletivo tem por objetivo promover a difusão do
conhecimento, oportunizando que alunos e professores, da presente Instituição, apresentem
projetos audiovisuais para executar o que segue: estruturação da grade de programação da
webrádio, para o semestre de 2021.2, em ambiente virtual/digital.
1.2. Deverão ser apresentados projetos que visem estimular, orientar e promover a
formação dos discentes; ao valor artístico, estético, histórico, político e humanístico à ordem
econômica e a outros interesses difusos e coletivos.
1.3. Serão selecionas

as propostas que demonstrarem viabilidade técnica-

operacional e pertinência temática com a área do conhecimento que esteja vinculado.

2. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
2.1. A proposta deverá ser elaborada em língua portuguesa, digitada, assinada na última
folha e encaminhado por e-mail, conforme modelo . (anexo II)
2.2. O candidato deverá encaminhar por e-mail (webradio@cairu.br), até o dia 27

de setembro, a FICHA DE INSCRIÇÃO (anexo 1) com o seu respectivo projeto objeto de
avaliação.

2.3. Serão eliminadas as propostas que não estejam em acordo com os termos do edital
ou que não contenha as informações mínimas, tipo :relevância e o impacto almejado; os objetivos

que se buscam alcançar; qual a metodologia a ser utilizada; a sua estruturação; recursos e
viabilidade técnica para a execução.
2.4. O(A) candidato(a) poderá apresentar apenas um projeto.
2.5. Após o fim do prazo estipulado para recebimento das propostas, cumpridas as
condições de participação, a comissão terá o prazo de 3 dias úteis para analise.

3. REQUISITOS E PROCEDIMENTOS CABÍVEIS:
3.1Estar devidamente vinculado à Instituição no semestre corrente (2021.2);
3.2. Não ter sofrido sanção disciplinar;
3.3. Dispor de, pelo menos, duas horas semanais para executar o programa, de acordo
com os orientadores.

4. METODOLOGIA DA SELEÇÃO:
A seleção consistirá em entrevista com o candidato, via plataforma digital Google Meet,
(link disponibilizado pelos orientadores aos selecionados), na qual deverá apresentar a sua
proposta e demonstrar a viabilidade técnica para execução.
Na ocasião, o candidato deverá discorrer sobre perspectivas de atuação no projeto, a partir
de sua vivência acadêmica. Será atribuída uma nota com base no desempenho do candidato, tomando
por base os referidos elementos, sendo que terá precedência na avaliação a experiência específica na
área objeto execução.

5. RESULTADO:
O resultado será divulgado no dia 04/10/2021, no site da Faculdade Visconde de Cairu
(www.cairu.br).

6. DA CONTRAPARTIDA
O(A) candidato(a) aprovado(a) integralizará, ao final do semestre letivo, o percentual de
horas complementares equivalente à execução semanal do programa.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Professores gestores da
webrádio Cairu.

Salvador, 18 de Agosto de 2021.

Maria Teresa de Lemos Vilaça
Coordenadora do Núcleo de Extensão
Fundação Visconde de Cairu

Rodrigo Ferreira dos Santos
Professor / Curso de Direito
Fundação Visconde Cairu

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - WEBRÁDIO CAIRU
1. DADOS DO PROPONENTE
Nome ou Razão Social do Proponente
CNPJ ou CPF
Endereço completo
Telefone
E-mail

2. DESCRITIVO DO PROGRAMA OU DA ATIVIDADE PROPOSTA
Nome do curso de
aperfeiçoamento ou
atividade de extensão:
Tipo: ( ) Presencial
( ) EAD Gravado
Público alvo:
Data(s) para realização:
Horário(s):
Carga horária:
Atv. Complementares:
3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PROGRAMA OU DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO
Conteúdo
programático
Metodologia
Objetivos
Justificativa
4. INFORMAÇÕES DO(S) PROPONENTE
Professor (a)
Mini currículo do
proponente:
5. DIFERENCIAIS DO PROJETO DE EXTENSÃO
Indique de 5 a 10 motivos para o
pretendente fazer o curso
Aprenda, saiba, busque (texto
sobre apresentação do curso com
essas palavras)
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
(indique os dias e os temas que serão abordados)

( ) EAD ao vivo

x
x
Obs.::

6. RECURSOS NECESSÁRIOS L
( ) data show
( ) sala
Observações:

( ) laboratório de
informática

( ) câmera

( ) outro:

