EDITAL Nº 01/CEDES-SC/2018

O Coordenador do Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas Públicas de
Esporte e Lazer da Rede CEDES do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,
torna público que estarão abertas, no período de 18/06/2018 a 22/06/2018, as inscrições
do processo seletivo para bolsistas de iniciação à pesquisa.

O Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas Públicas de Esporte e Lazer da
Rede CEDES do Estado de Santa Catarina é fruto de parceria entre o Ministério do Esporte,
por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS), e
a Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do Laboratório e Observatório da Mídia
Esportiva - LaboMidia/CDS/UFSC. O programa Rede CEDES possui o objetivo geral de
fomentar e socializar informações e conhecimentos fundamentados nas Humanidades,
visando à qualificação das políticas públicas de esporte e lazer no País. Para tal, busca
desenvolver uma rede de colaboração acadêmica ancorada em universidades públicas e
privadas sem fins lucrativos, desenvolvendo ações de pesquisa, ensino e extensão em todo
o território nacional.
1. Bolsas disponíveis:
1.1 Estão disponíveis até 4 bolsas de graduação, pelo período de julho a dezembro de
2018, no valor de R$ 400,00 mensais.
2. Critérios para seleção:
a) Ser aluno regular de Licenciatura ou Bacharelado em Educação Física
b) Não ter formatura prevista para o ano de 2018.
c) Ter 20 horas semanais disponíveis para as atividades da bolsa.
d) Não possuir vínculo empregatício.
3. Avaliações:
3.1. A seleção consistirá de 3 etapas:
a) Carta de Intenções (peso 2, eliminatória),
b) Entrevista (peso 2, eliminatória)
c) Análise do Histórico Escolar e Currículo (peso 1, classificatória).
3.2. Cada uma das etapas será avaliada com nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com escala de
0,5 pontos.

3.3. Para ser aprovado nas etapas eliminatórias (Carta de Intenções e Entrevista), o
candidato deverá obter nota igual ou superior a 7,0 (sete).
3.4. A nota final será expressa pela equação:
(Nota Carta de Intenções x 2) + (Nota Entrevista x2) + (Nota Histórico Escolar e Currículo)
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4. Inscrição:
4.1. As inscrições estão abertas no período de de 18/06/2018 a dia 22/06/2018.
4.2. As inscrições deverão ser encaminhadas por mensagem de e-mail ao endereço
redecedessc@contato.ufsc.br.
4.3. A mensagem de e-mail deve conter:
4.3.1. No corpo da mensagem:
a) Nome completo
b) Número do CPF
c) Curso
d) Número de matrícula
e) Telefone celular para contato
4..3.2. Em anexo:
a) Cópia do histórico escolar (anexo)
b) Currículo com síntese das atividades acadêmicas e profissionais já desenvolvidas
c) Carta de intenções
5. Instruções para elaboração da carta de intenções:
5.1. A carta de intenções deve ser enviada no ato da inscrição e versar sobre as
motivações e intenções do candidato para ocupar a bolsa de iniciação à pesquisa do
Centro da Rede CEDES/SC.
5.2. Para identificação, a carta de intenções deve ter somente o número de CPF do
candidato no topo do texto. A carta de intenções, em nenhuma hipótese, pode ter
identificação do nome do candidato.
5.3. O documento deve ser enviado em formato pdf e ter como nome de arquivo o
número de CPF do candidato (Ex.: 000.000.000.00.pdf)
5.4. Critérios para avaliação da carta de intenções:

a) Coerência/consistência argumentativa em relação à questão proposta.
b) Clareza redacional e uso adequado das normas ortográficas.
6. Não serão homologadas as inscrições que:
a) Não incluam na mensagem da inscrição qualquer das informações solicitadas.
b) Tenha deixado de anexar qualquer um dos arquivos solicitados.
c) Tenha enviado arquivo com conteúdo ilegível.
d) Tenha enviado carta de intenções em formato diferente do solicitado.
e) Sejam enviadas fora do período de inscrição.
7. Das entrevistas
7.1. Os candidatos aprovados na etapa da carta de intenções serão convocados para a
etapa de entrevista. As entrevistas serão individuais e agendadas após contato com o
candidato.
8. Resultados
8.1. Os resultados das etapas e resultado final serão divulgados no site do Centro da Rede
CEDES/SC (http://centro-sc.cedes.ufsc.br/) e por mensagem de e-mail enviada aos
candidatos.
9. Comunicação
8.1. Em caso de dúvidas ou eventuais problemas com a inscrição, favor entrar em contato
por e-mail (redecedessc@contato.ufsc.br).

Florianópolis/SC, 18 de junho de 2018.

Prof. Dr. Rogério Santos Pereira
Coordenador do Centro da Rede CEDES/SC

