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CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO E 

PÓS-GRADUAÇÃO - 002/2021 

A Diretoria da Diversidade – DIV, do Decanato de Assuntos Comunitários-DAC, 

instituída pelo Ato da Reitoria nº 488 de 2013, com a competência de elaborar, 

executar, monitorar e avaliar políticas, programas e ações voltadas ao respeito 

e ao convívio com a diferença, no sentido de assegurar os direitos da 

comunidade universitária em relação às questões de gênero, raça, etnia e 

orientação sexual, torna pública a seleção para a contratação de estagiária/o 

para atuarem na direção e em suas coordenações. 

A contratação de estágio/a no âmbito da Universidade de Brasília obedecerá a 

lei n. 11.788/2008 e Orientação Normativa do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão n. 02/2016.  

 

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 Poderão participar do processo seletivo os/as estudantes regularmente 

matriculados/as nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de 

Brasília.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 A inscrição será realizada mediante preenchimento do formulário de 

inscrição - ANEXO I.  

2.2 O/A estudante interessado/a deverá anexar ao formulário de inscrição o 

currículo vitae, histórico acadêmico e texto dissertativo e encaminhar em único 

documento para o e-mail: divunb@gmail.com , no período compreendido entre 

08h do 22 de setembro de 2021 até às 18 horas do dia 27 de setembro de 2021.  

2.3 As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira 

responsabilidade do/a candidato/a, dispondo a DIV do direito de excluir do 

processo seletivo aquele/a que fornecer dados comprovadamente inverídicos.  

2.4 O texto dissertativo terá caráter classificatório. Os respectivos temas constam 

nos tópicos 4.3 e 5.3. 

2.5 Os/as candidatos/as negros e negras devem anexar ao formulário de 

inscrição a autodeclaração contida no ANEXO III. 

2.6 Os/As estudantes indígenas e pessoas com deficiência devem anexar ao 

formulário de inscrição os documentos descritos respectivamente nos itens 5.5 

e 5.6. 

mailto:divunb@gmail.com
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3. DAS VAGAS  

3.1. Será destinada 01 (uma) vaga de estágio para estudante de pós-graduação 

oriundo dos cursos de ciências humanas ou sociais e 04 (quatro) vagas para 

estudantes de graduação, para início imediato.  O mesmo quantitativo será 

aplicado para ao cadastro reserva. 

3.2 As vagas para estagiária/o de graduação e pós-graduação serão 

preenchidas durante o período de validade do presente processo seletivo, 

mediante convocação dos/as candidatos/as aprovados/as, de acordo com a 

ordem decrescente de classificação, conforme demandas da DIV e das suas 

coordenações. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

4.1 Os/as candidatos/as à vaga de estágio de pós-graduação deverão estar 

regularmente matriculados/as em qualquer curso de pós-graduação da UnB e 

ter concluído a graduação nas áreas de ciências humanas ou ciências sociais. 

4.2 Os/as candidatos/as à vaga de estágio de pós-graduação deverão deter 

conhecimento do pacote office e disponibilizar das tecnologias necessárias para 

atividades remotas. 

4.3 Os/as candidatos/as à vaga de estágio de pós-graduação deverão 

encaminhar juntamente com a inscrição texto dissertativo, com no mínimo 30 

linhas, com o seguinte título; “A importância das cotas raciais para redução das 

desigualdades sociais”. 

4.4. A vaga de estágio da pós-graduação é destinada apenas a estudante 

negra/o. 

4.5 O processo seletivo será realizado mediante a análise dos seguintes tópicos 

e serão classificados conforme a pontuação: 

I- Análise do conteúdo do texto referente ao item 4.3, observando-se o nível de 

intelecção e afinidade com o tema: 1 ponto. 

II - Currículo vitae constando a participação em eventos de pesquisa e extensão 

sobre a temática étnico-racial: 2 pontos. 

III – Em caso de empate, será observado o índice de Rendimento Acadêmico 

IRA para a classificação final dos/as candidatos/os. 

4.6. Os/as candidatos/as serão submetidos à entrevista de seleção. 
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5. DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO 

 

5.1 Os/as candidatos/as às vagas de estágios de graduação deverão estar 

regularmente matriculados/as nos cursos de graduação da UnB. 

5.2 Os/as candidatos/as às vagas de estágio de graduação deverão deter 

conhecimento em pacote office, em ferramentas de comunicação e mídias 

digitais (teams, zoom, meet etc), em elaboração de material de divulgação de 

atividades, em organização de eventos e, disponibilizar das tecnologias 

necessárias para atividades remotas. 

5.3 Os/as candidatos/as às vagas de estágios de graduação deverão 

encaminhar juntamente com a inscrição texto dissertativo, com no mínimo 30 

linhas sobre a Política de Direitos Humanos da UnB, estabelecida pela 

Resolução nº 031 de 2021 do Conselho Universitário (CONSUNI). 

5.4 As vagas de estágios de graduação serão prioritariamente ocupadas pelos 

públicos atendidos pela Diretoria da Diversidade - negro/os, indígenas, 

mulheres, pessoas LGBTQIA+ e pessoas com deficiência. 

5.5 Aos estudantes indígenas, será necessário comprovar, no momento da 

inscrição, ingresso na UnB por meio do Vestibular Indígena. 

5.6 As pessoas com deficiência devem comprovar, no momento da inscrição, o 

cadastro na Diretoria de Acessibilidade (DACES) da Universidade de Brasília. 

5.7 O processo seletivo será realizado mediante a análise dos seguintes tópicos 

e serão classificados conforme:  

I- Análise do conteúdo do texto referente ao item 5.3, observando-se o nível de 

intelecção e afinidade com o tema: até 1 ponto.  

II - Análise do histórico acadêmico e do currículo vitae, devendo prevalecer em 

ordem decrescente de classificação os/as estudantes que apresentarem o 

melhor desempenho acadêmico, observando-se o Índice de Rendimento 

Acadêmico (IRA). Terão preferência estudantes com comprovados 

conhecimentos em Libras (Língua Brasileira de Sinais): até 2 pontos.  

5.8 Os/as candidatos serão submetidos a entrevista de seleção. 

5.8 No ato da Inscrição, os/as candidatos/as às vagas de estágio de graduação 

deverão optar pela Unidade para qual deseja concorrer assinalando no 

formulário contido no ANEXO I desta Chamada Pública.  

 

6. DAS APTIDÕES E RESPONSABILIDADES  
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6.1. Os/As candidatos/as deverão apresentar conhecimentos e habilidades 

necessários, tais como: facilidade de se comunicar, proatividade, 

responsabilidade, presteza e ética no atendimento ao público interno e externo 

e afinidade com as temáticas das relações étnico-raciais, direitos humanos e 

diversidade. 

6.2.  Os/as candidatos/as às vagas de estágio de graduação deverão deter 

ainda, conhecimento em pacote office, em ferramentas de comunicação e mídias 

digitais (teams, zoom, meet etc), em elaboração de material de divulgação de 

atividades, em organização de eventos e, disponibilizar das tecnologias 

necessárias para atividades remotas. 

 

7. DAS ATIVIDADES  

 

7.1 Ao ser contratado/a o/a estagiário/a desenvolverá as atividades de 

atendimento telefônico e presencial; atendimento ao público, suporte às equipes 

administrativas, apoio na execução de ações, campanhas, eventos, pesquisas e 

elaboração e emissão de documentos diversos. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

As atividades referentes ao Inciso 7.1 serão realizadas remotamente enquanto 

durar a pandemia do coronavírus e presencial seguindo o Plano de Retomada 

da DIV. 

 

8. DA APROVAÇÃO  

8.1 Os/as primeiros/as candidatos/as aprovados/as, seguindo a ordem 

decrescente de classificação da opção de vaga para qual optou concorrer, serão 

convocados/as para início imediato. O cadastro reserva, que conterá número 

igual aos convocados para início imediato será convocado em caso de vacância 

ou autorização de novas vagas.  

 

9. DO RESULTADO  

9.1 O resultado provisório será divulgado no site: http://diversidade.unb.br/ no 

dia 02 de outubro de 2021.  

9.2 O/A candidato/a que desejar interpor recurso contra o resultado provisório 

deverá fazê-lo utilizando o ANEXO II desta Chamada Pública, até às 18 horas 

do dia 03 de outubro de 2021. O recurso deverá ser interposto através do e-mail: 

divunb@gmail.com . 

mailto:divunb@gmail.com
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9.3. O resultado final será divulgado no site: http://diversidade.unb.br/ no dia 05 

de outubro de 2021.  

 

10. DA CONVOCAÇÃO 

 

10.1 A convocação do/a candidato/a será realizada por e-mail, no endereço 

indicado na ficha de inscrição, na qual constará a relação de documentos 

necessários à contratação.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1 A jornada das atividades do estágio será definida pelas Coordenações da 

DIV e distribuídas preferencialmente em um único turno, sem prejuízo para as 

atividades acadêmicas.  

11.2 Os valores das bolsas compreendem: Modalidade de Estágio Carga horária 

diária de quatro horas e semanal de vinte horas. O valor da bolsa será de R$ 

787,98 (setecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) para 

estudante de graduação e R$ 1.385,84 (hum mil, trezentos e oitenta e cinco reais 

e oitenta e quatro centavos) para estudante de pós-graduação. 

11.3 O valor do auxílio-transporte será calculado com base nos dias úteis e dias 

trabalhados do mês que se refere, sendo R$10 por dia (R$ 220 por mês 

completo). 

11.4 O estágio terá duração de 03 (três) meses podendo ser renovado se houver 

recursos orçamentários e necessidade das unidades.  

11.5 A Universidade de Brasília providenciará seguro contra acidentes pessoais 

dos/as estagiários/as contratados/as, mediante Apólice Coletiva de Seguro.  

11.6 Não haverá quaisquer cobranças de taxas de inscrição de candidatos/as.  

 

Brasília, 21 de setembro de 2021. 

 Diretoria da Diversidade. 

 

Original Assinado 

 Ileno Izídio da Costa  

Decano de Assuntos Comunitários 
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ANEXO I  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO CHAMADA PÚBLICA P ARA SELEÇÃO DE 

ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO  E PÓS-GRADUAÇÃO– 2021 

MATRÍCULA:  

NOME COMPLETO:  

NOME DA MÃE:  

NOME DO PAI:  

E-MAIL:                                                           TELEFONE:                                   

ENDEREÇO:  

CURSO: 

FORMA DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE: 

( ) PAS ( ) SiSU/MEC ( ) Vestibular Tradicional ( ) Vestibular Vagas 

Remanescentes ( ) VEST HE ( ) Vestibular Licenciatura em Educação do Campo 

( ) Vestibular Licenciatura em Libras ( ) Programa Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) ( ) Transferência Facultativa ou Obrigatória ( ) Portador de Diploma de 

Curso Superior ( ) PEC-G ( ) Outro: Especificar 

_____________________________________________  

INGRESSOU NA UNIVERSIDADE POR SISTEMAS DE COTAS? ( ) Sim ( ) Não  

RAÇA/COR: ( ) Preta ( ) Indígena ( ) Parda ( ) Branca ( ) Outra: Especificar 

____________________________  

IDENTIDADE DE GÊNERO: ( ) Travesti ( ) Não-binária ( ) Mulher Cis ( ) Mulher 

Trans ( ) Homem Cis ( ) Homem Trans ( ) Intersexo ( ) Outra: Especificar 

_____________________________  

ORIENTAÇÃO SEXUAL: ( ) Lésbica ( ) Gay ( ) Bissexual ( ) Heterossexual ( ) 

Pansexual ( ) Assexual ( ) Outra: Especificar 

_____________________________  

FAZ PARTE DE ALGUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA 

UNB? ( ) Sim ( ) Não 

MARQUE A VAGA A QUAL DESEJA CONCORRER:   

(  ) DIV     (  ) COQUEI   (  ) COQUEN    (  ) CODSEX     (  ) CODIM 
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ANEXO II  

FORMULÁRIO DE RECURSO 

O/A candidato/a_____________________________________________, 

matrícula _____________para a Chamada Pública para Seleção de Estágio de 

Graduação e Pós-Graduação – 2021 da Diretoria da Diversidade vem pelo 

presente contestar o resultado da Seleção pelo(s) motivo(s) abaixo: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Brasília, _____ de setembro de 2021. 

  

 

 

Assinatura 
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ANEXO III 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO  

 

Nome: ______________________________________ Matrícula:_________ 

Declaro ser negro(a) de cor preta ou parda e assumo a opção de concorrer ao 

processo seletivo de estagiário/a da Diretoria da Diversidade. 

As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira 

responsabilidade, estando ciente que poderei responder administrativamente no 

caso de falsidade.  

 

Brasília - DF, ____ de setembro de 2021 

 

 

_________________________________________ 

 Assinatura do(a) Candidato(a) 


