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ANEXO 01 – Editais PRE/CEC/NUPROP Nº 14 e 15/22 

 

MODELO DE EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE MONITORIA 

 

Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE MONITORIA 

 

1. EDITAL 

A Professora Paula Fernanda Eick Cardoso, da Unidade Acadêmica Centro de Letras e Comunicação da 

Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará Processo Seletivo para o preenchimento de uma 

vaga para Bolsista de Monitoria, do Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a Resolução COCEPE nº 

05/2014, a Resolução COCEPE nº 32/18 e o Edital PRE/CEC/NUPROP nº 14/2022, conforme a identificação do 

Campo 2.                                                                                                                                       

 

2. IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome das disciplinas objeto do Edital com os códigos: Língua Portuguesa: Sintaxe I (código 20000265), Sintaxe 

I (código 20000557) 

Nome da Professora Orientadora: Paula Fernanda Eick Cardoso 

Período de Atividades: de 01/09/2022 a 30/11/2022. 

Modalidade da vaga: Ampla Concorrência 

Período e horário das inscrições: 17 a 19/08/2022 (até 23h59 do dia 19/08/2022) 

Local das inscrições: enviar histórico acadêmico e telefone/whatsApp de contato para o seguinte endereço de 

email: paulaeick@terra.com.br ou paula.eick@ufpel.edu.br  

Requisitos para a inscrição:  

a) estar matriculado em curso de graduação da UFPEL; 

b) dispor de 20h semanais para se dedicar às atividades da bolsa; 

c) não receber qualquer outro tipo de bolsa no âmbito da UFPEL, exceto os auxílios recebidos pela Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis (PRAE); e 

d)ter sido aprovado nas disciplinas de Língua Portuguesa: Sintaxe I e Língua Portuguesa: Sintaxe II. 

Peso e critérios de avaliação: será selecionado o estudante que tiver a maior média no histórico acadêmico. Os 

demais estudantes serão classificados como suplentes, conforme a média do histórico acadêmico. 

Serão considerados como critérios de desempate: (1º) a maior média nas disciplinas de Sintaxe I e 

Sintaxe II; (2º) o maior número de disciplinas concluídas. 

 

Data e horário de análise dos históricos acadêmicos: 22/08/2022, às 17h. 

Local da análise dos históricos acadêmicos: sala 113 

 

3. ASSINATURA 

 

________________________________________________ 

Paula Fernanda Eick Cardoso 
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