
Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano

EDITAL 04/2021
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA

O Painel Brasileiro Para o Futuro do Oceano - PainelMar, vem, por meio do presente edital, tornar
público o PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA para preenchimento da vaga existente.

1. OBJETIVO

Conceder bolsa de auxílio à estudante de graduação Bacharelado ou Licenciatura em Educomunicação
para o desenvolvimento de atividades vinculadas ao Curso “Educomunicação Socioambiental na
Prática: Saberes para a Mobilização em Rede”, iniciativa do PainelMar e seu Projeto Horizonte
Oceânico Brasileiro (HOB).

2. INFORMAÇÕES DO PROJETO

O Painel Mar é uma rede com objetivo de articular, identificar, estimular, fortalecer e agregar redes e
ações brasileiras em prol do futuro dos mares e oceanos. Tem a missão de atuar como plataforma
colaborativa e multisetorial de indivíduos e organizações na interface do conhecimento e tomada de
decisão, visando a qualificação de políticas públicas para o uso sustentável dos recursos marinhos e
manutenção da saúde dos oceanos.

O Programa HOB é o plano de ação principal das ações atuais do PainelMar. Diante dos objetivos da
Década dos Oceanos, a Educomunicação Socioambiental é considerada pelo Programa HOB uma
estratégia eficaz de integração e engajamento de redes na promoção da Cultura Oceânica. A
intencionalidade de uma formação em Educomunicação, reflete a preocupação do Programa com a
execução de meios de diálogo com a sociedade, de mediação cultural, de produção de conteúdo com
potencial de difusão do conhecimento, e da inserção de práticas colaborativas e transversais nas
dinâmicas do Programa. Dessa demanda, nasce o Curso de Educomunicação Socioambiental,
organizado por membros do Programa, profissionais da Associação Brasileira de Pesquisadores e
Profissionais em Educomunicação (ABPEducom) e do Laboratório de Educação Linguagem e Arte
(LELA/UDESC), buscando dar subsídios para que as redes componentes do Programa HOB possam
aprimorar suas práticas educomunicativas.

Com apoio da Rare Brasil, o PainelMar está dando início à 2ª edição do Curso, que dessa vez será
adaptado para o modelo autoinstrucional (MOOC - Massive Online Open Course), além de contar
com a elaboração de um quinto módulo que abordará a temática de Advocacy. Nesta edição, o
público-alvo será externo ao Programa HOB, dando início ao Programa de Jovens Embaixadores de
Educomunicação nos 17 estados costeiros do Brasil.

Clique aqui para saber mais sobre o curso.

https://painelmar.com.br/educomunicacao-socioambiental-na-pratica-saberes-para-a-mobilizacao-em-rede/


3. INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA DE ESTÁGIO

● Atividades a serem desempenhadas

a. Auxiliar na adaptação da 1ª Edição do Curso de Educomunicação para o modelo
autoinstrucional, com acompanhamento de um profissional especialista em Educomunicação
e da coordenação do Projeto;

b. Auxiliar na inserção da 1ª Edição do Curso de Educomunicação em nova plataforma - a ser
definida - com acompanhamento de um profissional especialista em Educomunicação e da
coordenação do Projeto;

c. Auxiliar no processo de seleção dos cursistas da 2ª Edição do Curso de Educomunicação;
d. Realizar atividades de monitoria durante a execução dos módulos da 2ª Edição do Curso de

Educomunicação;
e. Apoiar as atividades de comunicação do Projeto;
f. Realizar atividades de finalização da 2ª Edição do Curso de Educomunicação, tais como

auxílio na emissão de certificados aos cursistas, organização e backup de documentos e
produtos, organização da próxima edição, entre outras.

● Local de trabalho

Em virtude da situação de pandemia causada pelo coronavírus, os trabalhos serão realizados
totalmente em regime domiciliar (Home Office).

● Requisitos

A(o) bolsista selecionada(o) deverá:

a. Ser aluno de graduação na área de graduação Bacharelado ou Licenciatura em
Educomunicação;

b. Ter cursado pelo menos 50% da graduação;
c. Ter disponibilidade de dedicação de 20 horas semanais ao projeto;
d. Trabalhar com softwares da office, assim como ter conhecimento de manejo de banco de

dados (excel, access, google drive).
e. Ter conhecimento e domínio da aplicação de Tecnologias da Informação e Comunicação para

as atividades de comunicação do Projeto;
f. Desejável experiência com  monitoria;
g. Desejável experiência ou conhecimento sobre design instrucional educomunicativo;
h. Desejável experiência, conhecimento ou domínio da aplicação de Tecnologias da Informação

e Comunicação para a educação;
i. Desejável ser pró-ativo, organizado, comunicativo e responsável com suas atividades;
j. Interesse e dedicação para vivenciar desafios e trabalhos integrados em grupo.

4. PERÍODO DA BOLSA

06 meses.



5. VALOR DA BOLSA

R$600,00/mês

6. INSCRIÇÃO

Inscrição deverá ser realizada através do preenchimento do Formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmcYKxLwrKwhqCitoHvdbJ3vsVh7eIA01k10LSbfthc
Sx-ZQ/viewform?usp=sf_link.

7. CRONOGRAMA

Inscrições 11/06 - 17/06

Resultado da Primeira Fase 18/06

Entrevistas 21/06 e 22/06

Resultado final 22/06

Dúvidas entrar em contato: painelmar@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmcYKxLwrKwhqCitoHvdbJ3vsVh7eIA01k10LSbfthcSx-ZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmcYKxLwrKwhqCitoHvdbJ3vsVh7eIA01k10LSbfthcSx-ZQ/viewform?usp=sf_link

