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RETIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA nº 1 PARA SELEÇÃO DE 

BOLSISTAS PARA INTEGRAR O PROJETO DE EXTENSÃO 

UNIDADE ESTRUTURAL UNISER  

 

Onde se lê: 

 

6. INSCRIÇÃO: Interessadas(os) devem enviar email para lamounier@unb.br 

com o assunto: “SELEÇÃO EXTENSIONISTA - PROJETO UNIDADE 

ESTRATURAL UNISER” até às 23hs:59min dia 20/03/2023 (vinte de março 

de dois mil e vinte e três). 

 

No e-mail, inclua os seguintes documentos anexos (todos em pdf):  

 

A) Histórico Escolar;  
B) Currículo Lattes atualizado em março de 2023;  
C) Comprovante de participação em projeto de ensino, de pesquisa ou de 
extensão, na UnB, sobre qualquer aspecto do envelhecimento humano 
e/ou sobre processos educacionais e/ou culturais voltados para a pessoa 
idosa;   
D) Comprovante de ter participado, ao menos, de uma atividade de 
extensão (evento, projeto, programa ou semana universitária) ou ter realizado 
estágio na UnB; 
E) carta de Intenção (explicitar: 1. sua motivação em participar do Projeto; 2. 
propostas de contribuição; 3. disponibilidade de tempo).  
 

E-mails não recebidos por questões técnicas, sem o assunto 

corretamente especificado ou sem os documentos requeridos, não serão 

considerados para a seleção.  

 

Até dia 24/03/2023 (vinte e quatro de março de dois mil e vinte e três) 

será divulgada a classificação dos/as estudantes selecionados/as nos 

seguintes domínios: 

 

➢ Na página da UniSER: https://www.uniserunb.com/ 

 

A(O) candidata(o) é responsável por buscar as informações do resultado 

nos endereços acima. 
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Lê-se: 

 

6. INSCRIÇÃO: Interessadas(os) devem enviar email para lamounier@unb.br 

com o assunto: “SELEÇÃO EXTENSIONISTA - PROJETO UNIDADE 

ESTRATURAL UNISER” até às 19h do dia 24/03/2023 (vinte e quatro de 

março de dois mil e vinte e três). 

 

No e-mail, inclua os seguintes documentos anexos (todos em pdf):  

 

A) Histórico Escolar;  
B) Currículo Lattes atualizado em março de 2023;  
C) Comprovante de participação em projeto de ensino, de pesquisa ou de 
extensão, na UnB, sobre qualquer aspecto do envelhecimento humano 
e/ou sobre processos educacionais e/ou culturais voltados para a pessoa 
idosa;   
D) Comprovante de ter participado, ao menos, de uma atividade de 
extensão (evento, projeto, programa ou semana universitária) ou ter realizado 
estágio na UnB; 
E) carta de Intenção (explicitar: 1. sua motivação em participar do Projeto; 2. 
propostas de contribuição; 3. disponibilidade de tempo).  
 

E-mails não recebidos por questões técnicas, sem o assunto 

corretamente especificado ou sem os documentos requeridos, não serão 

considerados para a seleção.  

 

No dia 24/03/2023 (vinte e quatro de março de dois mil e vinte e três) 

a partir das 20h será divulgada a classificação dos/as estudantes 

selecionados/as nos seguintes domínios: 

 

➢ Na página da UniSER: https://www.uniserunb.com/ 

 

A(O) candidata(o) é responsável por buscar as informações do resultado 

nos endereços acima. 

 
 
 

Prof. Dr. Profa. Dra. Thaís Alves da Costa Lamounier 
Coordenadora do Projeto 
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