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EDITAL N. 01/2022 - AMAZOOM 

EDITAL PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PESQUISADORES 2022 

O presente Edital torna público o processo de seleção de bolsistas pesquisadores 
para atuação no AMAZOOM – Observatório Cultural da Amazônia e Caribe, 
projeto vinculado ao Curso de Comunicação Social (CCOS) e ao Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Roraima (PPGCOM-
UFRR). 

1. APRESENTAÇÃO  

O Amazoom encara a missão de criar oportunidades e proporcionar espaço para 
experimentação comunicacional, cultural e jornalística nos territórios (e 
territorialidades) configurados pelas regiões da Amazônia e do Caribe. 
  
Nesse sentido, o grupo persegue uma perspectiva plural; atua em projetos de 
ensino, pesquisa e extensão transdisciplinares e multi-institucionais; e, reconhece 
e valoriza as diversas expressões regionais em suas múltiplas dimensões – 
política, técnica, teórico-prática e epistemológica. 
  
O principal objetivo do Amazoom é se constituir como um espaço vital para 
cooperação, levantamento, sistematização, discussão e visibilização de 
conhecimentos outros – acerca dos Saberes Tradicionais Amazônico-Caribenhos; 
da Etnocomunicação e dos Movimentos Sociais; da Mídia, do Território, das 
Identidades e dos Processos Comunicacionais e suas Práticas. 
  
Tais eixos dão base para sua atuação cotidiana, organizada no entorno de seis 
linhas principais: Estudos de Mídia, Territórios e Processos Comunicacionais; 
Comunicação, Memória e Identidades; Etnocomunicação; Mídia, Política e 
Movimentos Sociais; Perspectivas Teórico-metodológicas em Comunicação e 
Jornalismo, Corpo e Comunicação. 
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2. PRINCIPAIS DISPOSIÇÕES 

Este edital selecionará bolsistas pesquisadores para preenchimento de vagas e 
formação de cadastro de reserva para atuação e colaboração nos projetos 
desenvolvidos pelo Amazoom no ano de 2022, conforme vigência da bolsa.  
 
Serão aceitas inscrições de acadêmicos (as) de diferentes níveis de graduação 
matriculados no curso de Comunicação Social – Jornalismo e com vinculação 
institucional junto à UFRR.  
 
A participação no AMAZOOM está associada à disponibilidade de bolsas e/ou 
recursos de fomento e seu respectivo período de vigência. Tal associação, porém, 
não caracteriza vínculo empregatício de qualquer natureza com a UFRR.  
 
Além dos benefícios da participação como, o aprendizado, a integração e a 
visibilidade, os integrantes terão direito a declaração comprobatória de 
atividades desenvolvidas, ao final da vigência do edital, se cumprirem as 
exigências de participação.  
 

3. PRÉ-REQUISITOS 
 
a) Carga horária de 30 horas semanais;  
 
b) Disponibilidade para participar das reuniões de estudo e dos projetos de 
pesquisa coletivos;  
 
c) Capacidade de organização e responsabilidade para assumir tarefas pontuais 
e coletivas;  
 
d) Curiosidade e boa comunicação interpessoal;  
 

4. DA INSCRIÇÃO  
 
As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 04 e 11 de abril, até as 17h, por 
meio de preenchimento do formulário eletrônico e envio dos documentos 
(exclusivamente arquivos em formato PDF e devidamente identificados com o 
nome do candidato) para o link: https://forms.gle/UtypDR21xe1e5vTFA 
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Documentos a serem enviados:  
 
a) Cópia digitalizada, frente e verso, da Carteira de Identidade; b) Cópia 
digitalizada do histórico escolar; c) Cópia do comprovante de matrícula; d) Cópia 
do Currículo Lattes, modelo disponível em https://lattes.cnpq.br/ 
 

5. DA VAGA 
 
Quantidade 
de bolsas 

Cadastro  
Reserva 

Valor Mensal Carga Horária  Formação 

1 3 R$ 600 30 horas semanais Matriculado no 
curso de 
Comunicação 
Social – Jornalismo  

 
 

6. DAS ATIVIDADES E TAREFAS DOS BOLSISTAS  
 
O bolsista pesquisador executará as tarefas a seguir:  
 
a) Atuar na produção de matérias e conteúdos jornalísticos, midiáticos e 
comunicacionais correlatos aos projetos do Amazoom;  
 
b) Auxiliar nas atividades de iniciação científica e investigação desenvolvidas 
pelos pesquisadores do Amazoom;  
 
c) Colaborar no levantamento e organização de dados quantitativos nos 
projetos de investigação do Amazoom;  
 
d) Ser responsável por organizar e atuar na aplicação dos programas de 
intervenção do Amazoom junto à comunidade;  
 
f) Realizar a organização de eventos de divulgação de projetos do Amazoom;  
 
g) Redação de artigos científicos, elaboração e documentação dos processos de 
pesquisa;  
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h) Elaborar, organizar e atualizar planos de gerenciamento e documentação 
correlata aos projetos;  
 
i)Participar das reuniões de desenvolvimento e acompanhamento dos projetos; 
 
j) Editar e administrar plataforma e redes sociais do Amazoom;  
 
k) Mapear redes e coletivos de comunicação alternativas na região da Amazônia 
e Caribe;  
 
l) Apoiar o desenvolvimento dos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão 
relacionados aos coordenadores e pesquisadores do Amazoom;   
 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO À BOLSA 
 
A avaliação dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios:  
 
a) Análise curricular (peso 2);  
 
b) Produção acadêmica – artigos, eventos, oficinas (peso 2); 
 
c) Entrevista (peso 2); 
 
d) Clareza e objetividade na justificativa para o ingresso (peso 3); 
 
e) Contribuição para o grupo (peso 3). 
 

8. CASOS OMISSOS 
 
Os casos não contemplados neste edital serão resolvidos pela Coordenação do 
AMAZOOM, mediante requerimento escrito encaminhado ao e-mail 
redeamazoom@gmail.com 
 

Boa Vista – RR, 4 de abril de 2022  
 

Prof. Dr. Vilso Junior Santi 
Coordenador do AMAZOOM 

 


