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EDITAL N° 19/2022 - PROEX 

 

PROGRAMA DE EXTENSÃO CANAL TV TAPIRI 

 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS 

DE EXTENSÃO 

 

RETIFICAÇÃO I 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEX), por meio da 

Diretoria de Extensão e Ação Intercultural (DEXT) e da sua Coordenadoria de 

Comunicação e Articulação Social (CCAS), no uso das atribuições que lhe 

confere o Estatuto da Unifesspa e amparada na Resolução nº 003/2014 

CONSEPE, no Decreto nº 7234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil - PNAES, e no Decreto nº 7416/2010, torna pública a 

retificação do cronograma do edital Programa de Extensão Canal Tv 

Tapiri, com oferta de 02 (duas) vagas de bolsas de extensão e formação 

de cadastro de reserva, conforme as regras estabelecidas neste Edital. 

 

Onde se lê:  

10 DO CRONOGRAMA 

10.1 O presente edital seguirá as etapas e prazos conforme apresentados no 

cronograma a seguir: 

 

ETAPAS PRAZOS 

Lançamento do edital e cadastro no sistema 22/08/2022 

Inscrição de candidato à bolsa de extensão via SIGAA 

(na aba bolsas) e envio da documentação para o e-mail 

tvtapiri@unifesspa.edu.br 

23/08 a 29/08/2022 

(até23h59min) 

mailto:tvtapiri@unifesspa.edu.br
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Passos: Sistema SIGAA com login e senha/aba portal do 

discente/bolsas/oportunidade de bolsas/tipos de 

bolsa/selecionar extensão/selecionar projeto e o ano 

2022/buscar/clicar no projeto/preencher os campos 

obrigatórios - email, telefone e qualificações (mencionar 

a intenção de ser bolsista) / enviar registro como 

interessado. 

Homologação das Inscrições com divulgação de horário e 

link para seleção, na página de editais: 

editais.unifesspa.edu.br 

30/08/2022 

Seleção de bolsista 31/08/2022 

Resultado parcial de seleção de bolsista na página de 

editais: editais.unifesspa.edu.br 
01/09/2022 

Recurso ao resultado parcial da seleção de bolsista, 

exclusivamente, pelo endereço eletrônico 

tvtapiri@unifesspa.edu.br 

24h a partir da 

publicação do 

resultado 

preliminar 

Resultado final da seleção de bolsista em 

editais.unifesspa.edu.br 
03/09/2022 

Cadastro dos dados do bolsista no sistema pelo(a) 

coordenador(a) 
03/09/2022 

Envio da documentação da seleção (Ata e formulário de 

seleção e termo de compromisso do(a) bolsista) e 

documentação completa do(a) bolsista classificado(a) à vaga  

03/09/2022 

Período de atividades do(a) bolsista 
03/09/2022 a 

31/12/2022 

Período de validade do edital 
01/09/2022 a 

31/12/2022 

 

Leia se:  

mailto:editais.unifesspa@unifesspa.edu.br
mailto:editais.unifesspa@unifesspa.edu.br
mailto:tvtapiri@unifesspa.edu.br
mailto:editais.unifesspa@unifesspa.edu.br
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10 DO CRONOGRAMA 

10.1 O presente edital seguirá as etapas e prazos conforme apresentados no 

cronograma a seguir: 

 

ETAPAS PRAZOS 

Lançamento do edital e cadastro no sistema 22/08/2022 

Inscrição de candidato à bolsa de extensão via SIGAA 

(na aba bolsas) e envio da documentação para o e-mail 

tvtapiri@unifesspa.edu.br 

Passos: Sistema SIGAA com login e senha/aba portal do 

discente/bolsas/oportunidade de bolsas/tipos de 

bolsa/selecionar extensão/selecionar projeto e o ano 

2022/buscar/clicar no projeto/preencher os campos 

obrigatórios - email, telefone e qualificações (mencionar 

a intenção de ser bolsista) / enviar registro como 

interessado. 

23/08 a 04/09/2022 

(até23h59min) 

Homologação das Inscrições com divulgação de horário e 

link para seleção, na página de editais: 

editais.unifesspa.edu.br 

05/09/2022 

Seleção de bolsista 06/09/2022 

Resultado parcial de seleção de bolsista na página de 

editais: editais.unifesspa.edu.br 
07/09/2022 

Recurso ao resultado parcial da seleção de bolsista, 

exclusivamente, pelo endereço eletrônico 

tvtapiri@unifesspa.edu.br 

24h a partir da 

publicação do 

resultado 

preliminar 

Resultado final da seleção de bolsista em 

editais.unifesspa.edu.br 
09/09/2022 

mailto:tvtapiri@unifesspa.edu.br
mailto:editais.unifesspa@unifesspa.edu.br
mailto:editais.unifesspa@unifesspa.edu.br
mailto:tvtapiri@unifesspa.edu.br
mailto:editais.unifesspa@unifesspa.edu.br
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Cadastro dos dados do bolsista no sistema pelo(a) 

coordenador(a) 
09/09/2022 

Envio da documentação da seleção (Ata e formulário de 

seleção e termo de compromisso do(a) bolsista) e 

documentação completa do(a) bolsista classificado(a) à vaga  

09/09/2022 

Período de atividades do(a) bolsista 
09/09/2022 a 

31/12/2022 

Período de validade do edital 
01/09/2022 a 

31/12/2022 

 

Marabá, 29 de agosto de 2022.  

 

 

 

 

Ivonilce Brelaz da Silva 

Diretora de Extensão e Ação Intercultural 

Portaria nº 1.470/2021 - Reitoria 

PROEX/Unifesspa. 

 

 

 

 

Bárbara Soares Ranke 

Coordenadora de Comunicação e 

Articulação Social 

Portaria N° 1.661/2020 – Reitoria 

PROEX/Unifesspa

 

 

 

Profª. Drª. Lucia Cristina Cavalcante 

Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Estudantis 

Portaria Nº 1.346/2021– Reitoria 

PROEX/Unifesspa 

 


