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UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 
UNIVERSIDADE FEEVALE 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA MODALIDADE AT / CNPQ (APOIO TÉCNICO)  

 
O presente edital tem como objetivo selecionar 01 (um) bolsista na modalidade Apoio Técnico (AT) 
– nos termos indicados pela RN-017/2006 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq para atuação em atividades junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Comunicação (PPGCC) da UNISINOS vinculadas à CHAMADA CNPQ Nº 1/2019 - 
APOIO À FORMAÇÃO DE DOUTORES EM ÁREAS ESTRATÉGICAS que prevê cooperação 
entre os Programas de Pós-Graduação  Processos e Manifestações Culturais (FEEVALE) e 
PPGCC (UNSINOS) dentro da temática “Rede de Pesquisa em Economia e Sociedade Digital”. 
 
Requisitos: 

a)  “Nível superior ou equivalente ou, no mínimo, segundo grau completo” nos termos 

previstos pela RN-017/2006 do CNPq;  

b) Possuir experiência e domínio no desenvolvimento de conteúdo para plataformas digitais 

(online) em diferentes linguagens (gráfica, audiovisual, sonora, textual); 

c) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para o desenvolvimento das atividades em 

formato remoto e presencial nos campi Unisinos de São Leopoldo e Porto Alegre (quando 

permitido pelo Plano de Contingência COVID-19 Unisinos). 

d) Residir no estado do Rio Grande do Sul 

Atividades a serem realizadas 
a) Desenvolvimento, publicação e acompanhamento do impacto de conteúdo referente à 

produção dos grupos de pesquisa (registrados no diretório do CNPq) do PPGCC liderados 

por docentes vinculados ao projeto de cooperação, a saber: Laboratório do 

Ciberacontecimento (LIC), CultPop, Digilabour, Audiovisualidades e Tecnocultura: 

comunicação, memória e design (TCAv) em diversas plataformas, meios e linguagens para 

fins de socialização e disseminação dos resultados do projeto de cooperação, na 

perspectiva da “Popularização da Ciência”, conforme indicado pelo CNPq em 

https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/popularizacao-da-ciencia/por-que-popularizar  

b) Desenvolvimento e entrega de relatórios regulares das atividades, conforme previsto nas 

normativas do CNPq. 

Inscrições: 
Período de inscrição (e-mail): 16/07/21 a 30/07/21 
Envio da documentação para seleção: remeter para o e-mail poscom@unisinos.br os 
seguintes documentos: 
1. Currículo Lattes atualizado; 

2. Cópia do diploma ou ata de defesa de sua titulação máxima; 

3. Exemplos de 3 a 5 trabalhos técnicos que tenham sido desenvolvidos pelo candidato 

(individualmente ou em equipe). Os exemplos podem vir em formato de endereços na web 

(links). 

Critérios de classificação: 
Adequação do perfil acadêmico e técnico do candidato às demandas relativas à bolsa AT dentro 
do escopo da cooperação entre os PPGs Unisinos/FEEVALE supracitados. 
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Duração da bolsa:  
12 meses (agosto de 2021 a julho de 2022) 
 
Valor:  
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por mês. 
 
Divulgação dos resultados:  
A partir de 05/08/21 em ordem de aprovação/suplência. 
 
Implementação da bolsa: 
Após o aceite do candidato aprovado, a implementação da cota de bolsa se dará pela Universidade 
Feevale para início de atividades em agosto/2021. 
 
 

 
 
 
 

São Leopoldo, 14 de julho de 2021. 
 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Gustavo Daudt Fischer – PPG em Ciências da Comunicação  
(responsável pelo projeto na UNISINOS) 
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