
    

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DO BAIXO AMAZONAS 

 

Edital Nº 03/2022-FGH  

 

EDITAL SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS  

 

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), considerando o termo de cooperação técnico científico 

que entre si celebraram a UFOPA e a Associação de Defesa dos Direitos Humanos e Meio Ambiente na 

Amazônia (ADHMA), com o objetivo de selecionar bolsistas para o projeto “Amazonia Now! Memory and 

Environment Centers in Defence of Local Heritage and the Rainforest”, financiado pela Fundação Gerda 

Henkel (Alemanha) que dedica-se à preservação patrimonial em distintas regiões do mundo, torna pública a 

concessão de 02 bolsas, com duração de 10 meses, no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) para discentes do 

curso de graduação da UFOPA campus Óbidos, que atendam aos requisitos previamente definidos neste edital, 

bem como às normas desta seleção simplificada. A vigência do projeto será de 1º de abril de 2022 a 31 de 

janeiro de 2023. 

1. TÍTULO DO PROJETO E DOCENTES COORDENADORES / EQUIPE 

PROJETO 

Amazonia Now! Memory and Environment Centers in Defence of Local Heritage and the Rainforest 

Docentes Coordenadores do projeto / Equipe 

Gefferson Ramos Rodrigues (Ufopa/Iced/CDHBA) 

Emilie Stoll (CNRS/LC2S; CDHBA) 

Pe José Boeing (SVD/ADHMA) 

Ricardo Theophilo Folhes (UFPA/Naea) 

  

2. PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PROJETO: 

 

2.1. Identificar, Higienizar e organizar a documentação histórica de Óbidos; 

2.2. Digitalizar a documentação histórica de Óbidos; 

2.3. Coletar e gravar narrativas orais sobre a história das mudanças no uso da terra, junto à idosos do município 

de Óbidos; 

2.4. Armazenar e catalogar para criar uma coleção digital as narrativas e os documentos históricos de Óbidos; 

2.5. Promover o acesso digital de documentos históricos e de narrativas do Baixo Amazonas; 

2.6. Desenvolver e potencializar a pesquisa, a produção acadêmica e as lutas sociais na região e na 

Universidade. 

 

3. DAS ATIVIDADES DO(A) BOLSISTA 

3.1. Realizar levantamento de documentos históricos de Óbidos, do Museu Integrado e de pessoas físicas na 

cidade; 

3.2. Digitalizar documentação histórica arrecadada, no Centro de Memória e Meio Ambiente de Óbidos; 



3.3. Coletar narrativas orais junto aos moradores selecionados, no município de Óbidos , sobre as mudanças 

no uso da terra. 

3.4 Participar das 3 oficinas de capacitação ao decorrer do projeto 

 

  4. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO. 

4.1. Possuir vínculo de matrícula em um Curso da UFOPA Campus Óbidos, estando no máximo matriculada 

no sétimo semestre em janeiro de 2022; 

4.2. Possuir disponibilidade de 20 horas semanais para dedicação às atividades descritas no item 3; 

4.3. Possuir experiência ou interesse na digitalização de documentos históricos e na supervisão de alunos; 

4.4. Desempenho acadêmico satisfatório em seu curso de graduação. 

 

5. Da Seleção dos Bolsistas 

A seleção será realizada em uma etapa eliminatória: 

Etapa única: Homologação da inscrição e avaliação dos critérios (item 6) por meio de uma entrevista. 

Fase eliminatória. 

 

    6- CRITÉRIOS AVALIADOS NA ETAPA ÚNICA 

Critérios de homologação da inscrição: 

6.1. Matrícula ativa em uma Graduação da UFOPA Campus Óbidos. [critério eliminatório]; 

6.2. Disponibilidade de tempo: 4 horas por dia / 5 dias por semana [critério eliminatório]; 

6.3. Experiência anterior com organização, classificação e digitalização de acervos históricos;  

6.4. Experiência anterior bem sucedida em projetos coletivos; 

6.5. Motivação para integrar a equipe do Centro de Memoria e Meio Ambiente e interesse pelo projeto; 

6.6. Desempenho acadêmico satisfatório em seu curso de graduação. 

 

7. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser realizada nos dias 11/03/2022 a 25/03/2022, por meio de um formulário eletrônico : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfljm0SkF26bGPF0Yna2bD7tqVAGOpLHgDd0MIGpxK1o9f

ypw/viewform?usp=sf_link  

 

8.  CRONOGRAMA  

Etapas Período 

Período de Inscrição dos discentes 11/03/2022 até 25/03/2022 

Avaliação e homologação das inscrições e entrevista  28/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar  29/03/2022 

Prazo para interposição de recursos * 30/03/2022 

Resultado final da seleção, após análise de recursos 31/03/2022 

Início das atividades do Projeto 04/04/2022 

 

* Os recursos deverão ser enviados para o coordenador do Projeto Gefferson Ramos Rodrigues, pelo e-mail: 

geffersonramos@gmail.com ou encaminhados por escrita para a secretaria da escola. 

  9.  Casos omissos a esta seleção serão discutidos pela equipe coordenadora do Projeto.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfljm0SkF26bGPF0Yna2bD7tqVAGOpLHgDd0MIGpxK1o9fypw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfljm0SkF26bGPF0Yna2bD7tqVAGOpLHgDd0MIGpxK1o9fypw/viewform?usp=sf_link


                                                                                                                                Santarém, 11 de março de 2022 

Equipe coordenadora do edital 

Gefferson Ramos Rodrigues – Presidente (UFOPA/CDHBA) 

Emilie Stoll (CNRS/LC2S) 

Ricardo Theophilo Folhes (UFPA/Naea) 

Pe José Boeing (SVD/ADHMA) 

 


