
 
  

  

EDITAL PARA SELEÇÃO DE EXTENSIONISTAS PARA O 

PROGRAMA OBSERVATÓRIO DA PACIFICAÇÃO SOCIAL 

2018-2019 

  

  

A Prof. Dra. Ana Paula Rocha do Bomfim, no múnus de suas atribuições de 

coordenadora do Programa Observatório da Pacificação Social, 

estabelece as normas de seleção para ingresso de extensionistas e torna 

público a todos os interessados que estarão abertas as inscrições a partir do 

dia 20/04/2018 até o dia 10/05/2018, mediante as normas e condições 

contidas neste edital:  

  

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O Programa Observatório da Pacificação Social trabalha na seara da 

mediação com ênfase nas áreas escolar, familiar, universitária, empresarial e 

comunitária, bem como da Arbitragem voltada para MEI, ME e EPP. O 

presente edital terá o condão de efetuar a seleção de extensionistas que 

terão a oportunidade de desenvolver atividade no âmbito dos projetos do 

Programa. 

Art. 2º -  Os extensionistas selecionados deverão: 

I - Participar de capacitação básica obrigatória de mediação e/ou arbitragem 

com carga horária teórica-prática;  

II - Participar da reunião geral do Observatório e do subgrupo (mediação 

escolar, mediação comunitária, universitária, mediação nos bairros, mediação 

familiar e mediação e arbitragem empresarial) que fizer opção no ato de 

inscrição para a presente seleção; 



III - Participar de atividades de prática intervencionista semanal, durante 01 

(um) turno da semana, com carga horária de 04 (quatro) horas, no 

Observatório da Pacificação Social, sem prejuízo das atividades de campo 

previstas para o semestre. 

Art. 3º - A seleção terá vagas específicas para os subgrupos do Programa.  

Serão ofertadas no total 41 (quarenta e uma) vagas para alunos 

regularmente matriculados na UFBA ou em outra Instituição de Ensino 

Superior - IES, bem como, profissionais que possuam ao menos uma 

graduação, salientando que cada linha de pesquisa terá uma vaga reservada 

para alunos de outras Instituições, consoante estabelecido em tabela 

descritiva:  

 

Subgrupo  Vagas  Cursos  

Mediação Escolar  

09 (nove) - 08 (oito) para 

alunos da UFBA e/ou 

profissionais e 01 (uma) 

para outras Instituições 

BI/Direito/Pedagogia/ Psicologia/Serviço  

Social/Teatro/ Licenciaturas  

Mediação Comunitária  

06 (seis) – 05 (cinco) para 

alunos da UFBA e/ou 

profissionais e 01(uma) para 

outras Instituições 

BI/Direito/ Pedagogia /Arquitetura/  

Engenharia/Psicologia/Serviço Social/  

Teatro/ Design/ Artes/ Comunicação  

Mediação Universitária  

06 (seis) – 05 (cinco) para 

alunos da UFBA e/ou 

profissionais e 01 (uma) 

para outras instituições 

BI/Direito/ Pedagogia / 

Psicologia/Serviço  

Social/Teatro/ Licenciaturas / Design 

Mediação Familiar  

06 (seis) - 05 (cinco) para 

alunos da UFBA e/ou 

profissionais e 01(uma) para 

outras Instituições 

BI/Direito/ Pedagogia / 

Psicologia/Serviço  

Social/Teatro/ Artes  

Mediação nos Bairros  

06 (seis) - 05 (cinco) para 

alunos da UFBA e/ou 

profissionais e 01(uma) para 

outras Instituições 

BI/Direito/ Pedagogia /Arquitetura/  

Engenharia/Psicologia/Serviço Social/  

Teatro/ Design/ Artes/ Comunicação  

MASCs Empresarial  

08 (oito) – 07 (sete) para 

alunos da UFBA e/ou 

profissionais e 01(uma) para 

outras Instituições 

BI/ Pedagogia /Psicologia/Administração/ 

Ciências Contábeis/ Direito/Secretariado 

 

§1º Caso as vagas não sejam preenchidas, inclusive as vagas de outras 

Instituições, as mesmas poderão ser realocadas a critério da Comissão de 

seleção.  

Art. 4º - A seleção será composta pelas seguintes etapas: 

I – Inscrição; 



II – Redação; 

III – Dinâmica; 

IV – Análise Curricular; 

V – Entrevista; 

 

TÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 5º - A inscrição será efetuada exclusivamente por meio do site 

www.observatorio.direito.ufba.br, devendo encaminhar-se para a aba 

“inscrições”, preencher os dados e anexar o Histórico Escolar (para os alunos 

matriculados na UFBA e em outra IES) e Currículo (Lattes ou Vitae), no 

período 20/04/2018 à 10/05/2018.  

§1º No ato da inscrição deve constar, impreterivelmente, as seguintes 

informações: nome completo, registro de matrícula (para os alunos 

matriculados na UFBA e em outra IES), telefone, e-mail para contato e 

subgrupo para qual quer participar. 

§ 2º Os alunos matriculados em outras IES deverão encaminhar carta de 

orientação do professor orientador e o termo de compromisso assinado pelo 

respectivo professor.  

Art. 6º - Na falta de algum elemento obrigatório do artigo anterior, a inscrição 

não será aceita. 

 

TÍTULO III – DA REDAÇÃO E DA DINÂMICA 

 

Art. 7º - O candidato deverá comparecer à Faculdade de Direito da UFBa no 

dia 12/05/2018, às 13h30, para a realização da redação e dinâmica que terá 

peso 04 (quatro). 

Art. 8º - Os candidatos aprovados nesta etapa terão seus nomes anunciados 

até o dia 16/05/2018, nos murais da Faculdade, bem como no site da 

instituição (http://www.observatorio.direito.ufba.br) e pelos demais meios de 

comunicação disponíveis e pertinentes. 



 

TÍTULO IV – DAS ENTREVISTAS E ANALISE CURRICULAR 

 

Art. 9º - As entrevistas e as análises dos currículos serão realizadas na sede 

do Observatório da Pacificação Social, localizada na Faculdade de Direito da 

UFBa, subsolo, conforme calendário abaixo e terá peso 06 (seis): 

 

Subgrupo  Data e horário da entrevista 

Mediação Escolar e Mediação Universitária 18/05/18 a partir das 14:00h 

MASCs Empresarial 19/05/18 a partir das 09:00h 

Mediação Comunitária e Mediação nos Bairros 21/05/18 a partir das 14:00h 

Mediação Familiar  
22/05/18 a partir das 14:00h 

 

§ 1º - As entrevistas serão realizadas de acordo com a ordem de chegada 

dos participantes.  

 

§ 2º - Nesta etapa será verificada a adequação do candidato ao programa e 

subgrupo escolhido. 

 

Art. 10º - A lista dos candidatos aprovados nesta etapa será divulgada até o 

dia 25/05/2018. 

 

Parágrafo primeiro: Será automaticamente desclassificado o aluno que não 

obtiver pontuação igual ou maior a 5,00 (cinco), no somatório de todas as 

etapas.   

 

TÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11º - Os candidatos aprovados na seleção deverão firmar termo de 

extensionista voluntário e concordar com o cumprimento das normas 

regulamentares do Observatório. 

 

Art. 12º - A vinculação do extensionista tem prazo mínimo de 01 (hum) ano, 

podendo ser renovado por igual período e não tem vinculação à concessão 

de bolsa.  

 



Art. 13º - Para critérios de desempate, utilizar-se-á nota obtida na avaliação 

escrita.   

 

Art. 14º - A comissão de seleção será composta por membros vinculados ao 

Observatório: Jonathan Diego Passos (Direito), Prof. João Marcelo Pitiá 

Barreto (Professor Colaborador) e Camila Figueiredo de Almada (Tutora 

Colaboradora), sob a presidência desta última.  

   

 

Salvador, 19 de abril de 2018.   

  

  

Prof. Dra. Ana Paula Rocha do Bomfim          

Coordenadora          

  

   

ANEXO – BAREMA   

  

ATIVIDADE PONTUAÇÃO LIMITE  

Ser egresso de BI ou possuir 

outra 

Graduação 

1,0 Limitado a 01 (um) titulo 

de bacharelado ou  

licenciatura  

Ter participado de grupos de 

pesquisa, grupos de estudo, 

monitoria ou programas de 

extensão em semestres 

anteriores 

0,5 por atividade, 

por semestre 

  

Limitado até 02 (dois)  

pontos  

 

Ter participado de intercâmbio 

0,25 por 

semestre 

Limitado a 02 (dois) 

semestres  

Comprovar proficiência em 

língua 

estrangeira 

0,25 por idioma Limitado a 02 (dois) 

idiomas.   

Apresentação de trabalho em 

eventos 

0,5 por trabalho Limitado a 01 (um)  

ponto.   

Publicação de artigo em 

periódico 

0,5 por trabalho 

 

Limitado a 01 (um)  

ponto.   



ou anais de eventos  

 


