
 

CHAMADA PÚBLICA – ProPPExi nº 01/2022 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – ProPPExi 

do Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC, realiza chamada 

publica para seleção de voluntários para o projeto “PodPEx – PodCast de Pesquisa e Extensão 

do UNITPAC”. 

1. DO OBJETIVO 

A presente chamada tem o objetivo de selecionar 4 (quatro) estudantes voluntários 

interessados em participar do Programa “PodPEx – PodCast de Pesquisa e Extensão do 

UNITPAC”, o mesmo trata-se da criação de conteúdos através de PodCast com temas relevantes 

dentro do meio acadêmico envolvendo pesquisa e extensão universitária.  

 

2. DOS REQUISITOS, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

Para atuar como voluntário do Programa “PodPEx – PodCast de Pesquisa e Extensão do 

UNITPAC”, serão considerados os seguintes requisitos: 

 Estar regularmente matriculado em disciplinas de curso de graduação do UNITPAC, nos 

semestres correspondentes ao período de participação no projeto; 

 Ter disponibilidades de até 10 horas semanais para desenvolvimento das atividades do 

projeto; 

Terão preferência, candidatos que possuam as seguintes habilidades: 

 Saber trabalhar com ferramentas de edição de áudio e vídeo; 

 Saber trabalhar com ferramentas de design; 

 Ser comunicativo; 

 Ser organizado; 

 Ter habilidade com escrita; 

 Ser criativo. 

 

3. DOS DIREITOS E DEVERES  

3.1 Os voluntários selecionados serão responsáveis pela criação e editoração dos conteúdos, 

preparar roteiros e convidar participantes para os podcast, onde terão auxílio das coordenações 

de Pesquisa e Extensão. 

3.2 Os participantes terão direito a certificação de participação do projeto com carga horária 

total referente ao período de participação. Sendo o período mínimo para certificação de 3 (três) 

meses ou 60 horas. 

4. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO  

Os candidatos a concorrer as vagas devem preencher o formulário (link do formulário) entre os 

dias 12 a 17 de maio de 2022 às 23h59min.   

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Após o envio dos formulários as coordenações de Pesquisa e Extensão, junto com o coordenador 

do projeto selecionará os perfis para a entrevista. A data e local da entrevista será divulgado 

após o prazo final de recebimento das inscrições.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM95C0smLQr4jeB83_EQamoU2At-GJppGtVlB-PeCyvsYO4g/viewform?usp=sf_link


 

6. DO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no site e Instagram do UNITPAC até uma semana após a 

realização das entrevistas. 

7. CRONOGRAMA 

Publicação da Chamada Publica 12/05/2022 

Inscrições 12 a 17/05/2022 

Entrevistas 20, 23 e 24/05/2022 

Resultados Até 31/05/2022 

 


