
                                                                                                                          
                                                                                                                     

 
Processo seletivo bolsista MUSES – PROEXT 2015 e 2016 

 
 O Museu de História Natural do Sul do Estado do Espírito Santo (MUSES) junto com Pró-reitoria de 
Extensão da UFES torna público o processo seletivo para bolsas de extensão referente ao Edital PROEXT 
MEC 2014, para alunos regularmente matriculados no CCA. 
 O processo seletivo ocorrerá em 3 fases distintas, entre outubro e dezembro de 2014: 
 1ª. fase: inscrição e capacitação dos interessados. 
 2ª. fase: desenvolvimento de atividade definida para cada área. 
 3ª. fase: disponibilidade de 20 horas semanais e assinatura do Termo de Compromisso. 
 A pré-seleção consiste em capacitar e atribuir tarefas para que os interessados possam se 
identificar ou não com o MUSES. Serão critérios de avaliação a responsabilidade com o compromisso 
assumido, frequência nas atividades propostas, redação do relato das atividades, interação com os demais 
colegas em treinamento e convivência com os servidores técnico-administrativos e docentes da UFES. 
 As atividades ocorrerão segundo o cronograma: 
 
De 06 a 10 de Outubro: Inscrição dos interessados em cada área, via e-mail. 
Dia 18 de Outubro: Capacitação da equipe nas dependências do MUSES (vídeo, apostila e acervo). 
Dia 29 de Outubro: Entrega da tarefa a ser desenvolvida por equipe / por área. 
Dias 08, 22 e 29 de Novembro: Reuniões nas dependências do MUSES. 
Dia 30 de Novembro: Entrega da tarefa executada e Relatório. 
Dia 11 de Dezembro: Divulgação do resultado dos bolsistas selecionados e voluntários; entrega da 
disponibilidade de tempo e assinatura do Termo de Compromisso. 
Fevereiro 2015: Entrega dos documentos necessários para a implementação da bolsa. 
Março 2015: Início das atividades e definição do cronograma prevendo entrega de relatórios bimestrais. 
 
 O MUSES localiza-se em Jerônimo Monteiro e, a partir de 2015, ficará aberto de 3ª a 6ª feira de 
8:00 às 17:00h e aos sábados das 8:00 às 13:00h. 
 O(a) estudante interessado(a) em participar do processo seletivo deverá se inscrever para uma das 
seguintes áreas: 
  
 
1) Área Computação (1 bolsa e 1 voluntário) 
Objetivo: Manutenção da página web do MUSES, manutenção do Totem e desenvolvimento de interfaces. 
Requisitos: Estudantes que já tenham cursado a disciplina Desenvolvimento Web, e que estejam cursando 
ou tenham concluído a disciplina Engenharia de Requisitos de Software.  Desejável conhecimento em 
edição de imagens e edição básica de vídeos. 
Supervisão: Profa. Taissa Rodrigues (DBIO) 
 
 
2) Área Ensino (2 bolsas e 2 voluntários) 
Objetivo: Reflexão acerca de espaços formais e não formais de ensino e sua interface com o espaço 
MUSES. 
Requisitos: Estudante que já tenha cursado a disciplina POEB e com boa redação em português. 
Supervisão: Profa. Andreia Weiss e Profa. Raisa Martins (DMVET) e Prof. Anderson Peçanha (DBIO). 



 
3) Área Monitoria (4 bolsas e 4 voluntários) 
Objetivo: Atuar fisicamente no MUSES recepcionando o público em geral; curadoria do acervo; planejar, 
desenvolver, bem como aplicar diferentes recursos educacionais, tais como materiais didáticos, textos 
paradidáticos e atividades práticas, relacionados com o acervo do MUSES ao público visitante. 
Requisitos: Ter cursado a disciplina Instrumentação para o Ensino ou Prática de Ensino. Ter fácil 
comunicação com o público em geral, em especial, o estudantil, e habilidade para trabalhar em equipe. 
Estudantes de outros cursos do CCA precisam da indicação do(a) docente que o orientou em projetos de 
extensão com atendimento ao público. 
Supervisão: Profa. Luceli de Souza, Profa. Adriane Araújo, Profa Juliana Rosa, Prof. Elias Werner (DBIO). 
  
4) Área Preparação de acervo (2 bolsas e 2 voluntários) 
Objetivo: Preparar acervo das áreas contempladas no MUSES (Botânica, Geologia, Paleontologia, 
Parasitologia e Zoologia). 
Requisitos: Estudantes de Ciências Biológicas que estarão matriculados em 2015/1 do 3º ao 5º período 
letivo; boa comunicação com os docentes dos diferentes departamentos; experiência/estágio/monitoria 
com técnicas de preparação de material de aula prática ou de pesquisa. Estudantes de outros cursos do 
CCA precisam da indicação do(a) docente que o orientou na preparação de acervo. 
Supervisão: Profa. Carolina Demetrio Ferreira (DBIO) e Profa. Isabella Vilhena (DMVET). 
 
5) Área Apoio administrativo (1 bolsa e 1 voluntário) 
Objetivo: Atuar no gerenciamento dos bolsistas e rotina de escritório do MUSES – agendamento de 
escolas, redação de documentos, preparação de convites e divulgação das atividades do Museu, controle 
dos suprimentos e equipamentos do Museu, entre outras. 
Requisitos: Experiência no uso de programas Office; boa redação e boa comunicação com o público. 
Supervisão: Profa. Luceli de Souza (DBIO) 
 
 As inscrições serão feitas através do e-mail muses.ufes@gmail.com. Colocar no assunto do e-mail a 
área a que está se inscrevendo. No corpo do texto preencher as seguintes informações: 
NOME COMPLETO: 
CPF: 
RG: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
CURSO: 
PERÍODO: 
ATIVIDADES REALIZADAS: estágio/iniciação científica/bolsista 
ORIENTADOR ou ORIENTADORES: (nome/departamento/ramal para contato) 
HORÁRIOS SEMANAIS DISPONÍVEIS: (neste semestre de 2014/2) 
ÁREA DE INTERESSE: 
DESCRIÇÃO DO MOTIVO PELO QUAL TEM INTERESSE EM SER BOLSISTA DO MUSES NA ÁREA PRETENDIDA: 
 
 As bolsas, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), serão de março de 2015 a novembro de 2016. 
O(a) bolsista contemplado(a) que não entregar o relatório bimestral para o supervisor da área, conforme 
cronograma de atividades, terá a bolsa cancelada.  
  
 Qualquer dúvida entre em contato com Hanna pelo e-mail acima. 
  
 PROFA. DRA. LUCELI DE SOUZA 
 COORDENAÇÃO MUSES 
 DBIO / CCA / UFES 

Alegre, 04 de outubro de 2014. 
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