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Edital de Chamamento para Monitoras em Projeto de Extensão  

 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão da FAFIRE vem divulgar processo seletivo 

de estudantes vinculadas aos cursos de graduação da FAFIRE com interesse em 

atuar no projeto de extensão intitulado Empoderamento sociopolítico e 

econômico do coletivo Semeando o Futuro e das mulheres que vivem no 

entorno desse coletivo.  

O projeto tem como objetivo diagnosticar as necessidades do coletivo 

semeando o futuro e das mulheres das comunidades no entorno; fortalecer as 

identidades de gênero, raça e etnia; promover ações voltadas para a formação e 

empoderamento sociopolítico das mulheres, possibilitando que estas se tornem 

mulheres autônomas, críticas, protagonistas e agentes multiplicadoras.  

Considerando que nossa sociedade coloca a mulher em situação de 

vulnerabilidade social e econômica, principalmente com a pandemia, esse projeto 

auxiliará a pensar sobre si própria e transformar sua realidade. Para isso serão 

oferecidas oficinas que objetivam reflexões acerca das políticas públicas para 

mulheres, feminismo, raça, machismo, misoginia, comunicação e empoderamento. 

 Para o desenvolvimento do projeto, faremos reuniões prévias com as 

monitoras para dialogar sobre o mesmo e as atividades que serão realizadas.  

 

Atividades a serem realizadas: 

- Participação nas oficinas, seguindo a metodologia prevista;  

- Interação e acolhimento do público envolvido;  

- Elaboração de relatório junto à coordenação do projeto. 

 

 

 



Requisitos para participar do chamamento e seleção: 

- Estudante matriculada nas graduações de Psicologia, Licenciaturas e Direito; 

- Está cursando entre 3 e 6 período; 

- Disponibilidade para reuniões semanais (segundas às 14h) e os sábados que 

serão realizadas as oficinas (datas a serem definidas entre maio e julho); 

- Preferencialmente ter experiência comprovada em atividades desenvolvidas 

com/para mulheres (requisito classificatório); 

 

ATENÇÃO: ESTE PROJETO TEM RECORTE ESPECÍFICO PARA 

MULHERES, PORTANTO PODERÃO PARTICIPAR DESTE EDITAL AS 

ESTUDANTES AUTODECLARADAS MULHERES CIS, TRANS, 

TRAVESTIS OU NÃO BINÁRIAS. 

 

Vagas disponíveis: 08 

 

Data de inscrição: 1º a 08 de Março de 2023. 

 

Local de inscrição: Núcleo de Pesquisa e Extensão - NUPEX (2º Andar no 

corredor do Auditório de São José), das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 

Deve ser colocada a documentação exigida num envelope fechado. 

 

Documentação necessária para envio das candidatas: 

- Comprovante de Matrícula; 

- Carta de intenção; 

- Documento comprobatório de atividade com/para mulheres (no caso de ter 

realizado atividade); 

- E-mail institucional. 

 

Processo de seleção: 

A seleção das candidatas se dará pela avaliação prévia do comprovante de 

matrícula, da carta de intenção e de documento comprobatório de atividades 

realizadas. As candidatas pré-selecionadas serão chamadas (através de email 

institucional) para entrevista em 13/03/23. O resultado final da seleção será 

divulgado em 16/03/23, através do envio de e-mail institucional para as estudantes 



que forem aprovadas. O vínculo ao projeto se dará a partir da assinatura do Termo 

de Adesão a atividades extensionistas da FAFIRE. 

 

 

Disposições gerais: 

- A monitoria não prevê bolsa ou remuneração das atividades; 

- As atividades realizadas serão certificadas pela FAFIRE;  

- Todas as informações inseridas são de inteira responsabilidade das inscritas; 

- Os casos omissões serão resolvidos pelo Núcleo de Extensão. 

 

 

 

Diretoria da Faculdade Frassinetti do Recife, em 28 de fevereiro de 2023. 

  


