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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino Formação de Educadores do Desafio Pré-Universitário, Coordenado pelo/a Professor/a 

Noris Mara Pacheco Martins Leal da Unidade Acadêmica Instituto de Ciências Humanasda Universidade Federal 

de Pelotas, torna público que realizará Processo Seletivo para o preenchimento de vaga(s) no Programa Bolsas 

Acadêmicas, de acordo com a Resolução COCEPE 05/2014 e o Edital PRE/CEC/NUPROP Nº 06/19, conforme a 

identificação do Campo 2.                                                                                                                                       

 

2. IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome do Projeto de Ensino: Formação de Educadores do Desafio Pré-Universitário 
Nome do/a Coordenador/a:.Noris Mara Pacheco Martins Leal 

Período de Atividades: 27/05/2019 a 15/12/2019 

Número e Modalidade das Vagas:.01 Ampla Concorrência 

Período e horário das inscrições: .de 13/05 a 19/05/2019 às 23hs e 59 min 

Local das inscrições: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUohJAOHMrnqE_lujuFrKhotUGzln

YrK1z2NIWXDU5ZwGcfA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Requisitos para a inscrição: a) estar regularmente matriculado em Curso de Licenciatura da UFPel; 

b) Não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais, exceto os auxílios 

recebidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e não ter vínculo 

empregatício c) Dispor de 20 horas semanais para dedicar às atividades relativas ao 

projeto que irá atuar presencialmente 

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: O processo de seleção dos candidatos ocorrerá em duas 

etapas: Etapa 01:[Peso: 10,0 pontos. Preenchimento realizado pelo candidato no 

formulário de Avaliação. (Eliminatória); Etapa 02: Os alunos que obtiverem 

pontuação maior ou igual a 7,0 no formulário de avaliação serão convocados, via e-

mail, para realização de entrevista presencial. Na etapa 01 serão avaliadas as 

informações prestadas pelo candidato, sua conformidade com o objetivo descrito 

pelo projeto e atividades a serem desenvolvidas, histórico escolar e compatibilidade 

com o objetivo do projeto, e experiências relatadas em projetos. O formulário de 

avaliação da Etapa 01 terá peso 10,0 (dez) e será constituído de questões que serão 

utilizadas para avaliação do perfil do candidato em relação à vaga pleiteada. A 

entrevista será realizada apenas com os candidatos que obtiverem nota maior ou 

igual 7,0 na Etapa 01 e avaliará o perfil do candidato para o desenvolvimento das 

atividades indicadas em cada projeto. São critérios de avaliação desta etapa: a) 

Afinidade com a área de conhecimento referente ao projeto; b) Disponibilidade de 

horários de acordo com as necessidades do projeto; c) Experiências prévias na área 

de atuação do projeto; d) Capacidade de arguição no interesse da bolsa e do projeto 

ao qual visa participar; 
Data e horário das provas: .20/05/2019 as 16 hs 

Local das provas: Sede do Desafio Pré-Universitário, Rua Tiradentes, esq Félix da Cunha (Campus 

Sallis Goulart) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUohJAOHMrnqE_lujuFrKhotUGzlnYrK1z2NIWXDU5ZwGcfA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUohJAOHMrnqE_lujuFrKhotUGzlnYrK1z2NIWXDU5ZwGcfA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 12  de maio. de 2019                         

 

 
Noriss Mara Pacheco Martins Leaal 

 


