
 

  
 

EDITAL Nº 044/2019 – FACELI  de 22/05/2019  

 
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE 
VAGAS PARA A “JORNADA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE 
LINHARES”  

 

A Diretora Acadêmica, Renata Alves Batista Basso, no uso de suas atribuições legais, por 

intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas de Ensino 

Superior de Linhares (Faceli), com a colaboração da Prof.ª Dr.ª Ludimila Caliman Campos, 

torna pública a abertura de vagas destinadas ao público interno e externo para a “Jornada do 

Patrimônio Cultural de Linhares” sob a responsabilidade da Mestre em Arqueologia/MAE-

USP, Patricia da Silva Hackbart e da Mestre em Ciência, área História Econômica, USP, 

Eneida Malerbi, nos termos que se seguem. 

 

Art. 1º - Ficam abertas as inscrições para a “Jornada do Patrimônio Cultural de Linhares” 

e os interessados em participar devem requerer sua inscrição, no site da Faceli 

(www.faceli.edu.br), no período de 23 a 26/05/2019, sendo possível o início da inscrição, a 

partir das 12h do dia 23/05/2019.  

 

Art. 2º - São 270 (duzentas e setenta) vagas para a turma 1 e 270 (duzentas e setenta) vagas 

para a turma 2, disponíveis para alunos e funcionários da Faceli e pessoas da comunidade. 

 

Art. 3º - A seleção será feita por ordem de inscrição. Todos os inscritos em cada turma até 

o número regimental de 270 (duzentos e setenta) serão admitidos no Projeto de Extensão e 

o resultado será divulgado, em edital, no site da Faceli, no dia 29 de maio de 2019.  

 

Art. 4º - Esta Jornada terá 2 (duas) turmas (manhã e tarde), portanto o candidato deverá 

escolher o turno pretendido.  

 

§ 1º. Cada turma terá 2 (dois) encontros. No primeiro, ocorrerá uma palestra “Patrimônio 

Arqueológico no Licenciamento Ambiental de Obras de Engenharia” e dela participam os 270 

(duzentos e setenta) selecionados por ordem de inscrição. No segundo encontro, ocorrerá a 

oficina “Exercício para o Inventário do Patrimônio Cultural de Linhares” e serão selecionados 

100 (cem) participantes dentre os 270 (duzentos e setenta), também pela ordem de inscrição, 

que serão comunicados na entrada e poderão aceitar ou não. 

 

§ 2º. Os encontros de cada turma ocorrerão conforme o cronograma a seguir:  



 

  
 

CRONOGRAMA: 

Turma 1: 

 dia 03 de junho de 2019, segunda-feira, das 8:00 às 10:00 – palestra “Patrimônio 

Arqueológico no Licenciamento Ambiental de Obras de Engenharia”, no auditório da 

UAB.  

 dia 04 de junho de 2019, terça-feira, das 8:00 às 11:00, grupo selecionado no dia 

anterior para participar da oficina “Exercício para o Inventário do Patrimônio Cultural 

de Linhares”, também no auditório da UAB. 

 

Turma 2: 

 dia 03 de junho de 2019, segunda-feira, das 13:30 às 15:30 – palestra “Patrimônio 

Arqueológico no Licenciamento Ambiental de Obras de Engenharia”, no auditório da 

UAB.  

 dia 04 de junho de 2019, terça-feira, das 13:30 às 16:30, grupo selecionado no dia 

anterior para participar da a oficina “Exercício para o Inventário do Patrimônio Cultural 

de Linhares”, também no auditório da UAB. 

 

Art. 5º - A referida Jornada terá certificado de 04 horas para aqueles que participarem da 

palestra e de 08 horas para aqueles que participarem da palestra e da oficina. 

 

Art. 6º - Complementarão este Edital, as Instruções Normativas da Coordenação de Pesquisa 

e Extensão sobre esta Jornada publicadas no website e/ou no quadro de avisos da Faceli. 

 

Linhares, ES, 22 de maio de 2019. 
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Diretora Acadêmica da Faceli 
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