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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA EM 

COMUNICAÇÃO e DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - UFSCar 

Solicita-se divulgação entre os discentes do PPGAS/UFSCar para um processo seletivo 

simplificado para um bolsista em comunicação e divulgação científica no Programa de Pós- 

Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos.  

1. O/A bolsista selecionado/a será contratado/a para a prestação de serviço em home office nas 

seguintes atividades: 

a) adicionar conteúdo de divulgação científica e outras informações institucionais no novo website 

institucional do PPGAS/UFSCar (plataforma wordpress) até a sua finalização;  

b) comunicar-se com o desenvolvedor do website para a realização de testes com o conteúdo; 

c) confeccionar materiais de divulgação científica do PPGAS/UFSCar, incluindo cartazes e 

diagramação de imagens para inserção no website; 

d) criar um canal do Youtube do PPGAS/UFSCar e adicionar vídeos institucionais já existentes.  

2. A remuneração pela prestação de serviço será no valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos 

Reais), a ser pago na finalização das atividades acima elencadas.  

3. As atividades devem ser finalizadas até abril de 2022.  

4. Tendo em vista as medidas de isolamento social devido à pandemia da COVID-19, as atividades 

serão realizadas remotamente, em regime de home office.  

5. Poderão se inscrever discentes e egressos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social (PPGAS/UFSCar) que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Ter familiaridade com ferramentas do Youtube; 

b) Ter familiaridade com ferramentas de confecção de materiais de divulgação (powerpoint, 

canvas, etc.); 

c) Ter familiaridade com ferramentas de edição de fotos; 

d) Ter familiaridade com a plataforma wordpress (preferencialmente).  

6. Na seleção será dada preferência a discentes do PPGAS que atualmente não contam com bolsa 

de mestrado ou doutorado. 

7. As atividades serão iniciadas em 10/11/2021.  

8. O processo de seleção será constituído das seguintes etapas: 

Etapa 1: De 28/10 a 05/11 de 2021 - Inscrição via formulário online, composto por perguntas sobre 

dados e experiência da/o candidata/o: 

https://forms.gle/7hvApxrt4oDsSJR99 

 

https://forms.gle/7hvApxrt4oDsSJR99
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Etapa 2: 8 e 9/11/2021 - Entrevistas online. Caso pessoas com deficiência tenham necessidade de 

adaptação desse formato para outro mais inclusivo, pedimos que o mesmo seja informado no 

momento da candidatura.  

9. Os resultados de cada etapa serão divulgados por email a todas/os as/os candidatas/os 

inscritas/os. O resultado final do processo de seleção será comunicado por email em 09/11/2020.  

Em caso de dúvidas, por favor, contatar: ppgasdaufscar@gmail.com  

 

Coordenação do PPGAS 

São Carlos, 28 de outubro de 2021.  

 


