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Bolsas de Iniciação Científica 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTA  
 
 
A Profa. Dr. Giovana Ferreira Gonçalves torna público que realizará seleção para 
o preenchimento de 1 (uma) vaga de bolsa de Iniciação Científica, PIBIC-CNPq. A 
bolsa terá duração de 3 meses e se constitui em uma boa oportunidade para que o 
acadêmico possa conhecer as pesquisas desenvolvidas na área de 
Fonética/Fonologia. 
 
Número de vagas: 1 (uma) vaga 
Valor mensal da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
Período de atividades: maio de 2014 a julho de 2014 
 
Da distribuição da bolsa:  
- 01 (uma) bolsa PIBIC/CNPq 
Projeto: Aquisição da fonologia - emergência de gestos articulatórios como unidades 
representacionais 
 
REQUISITOS PARA O CANDIDATO 
 
- Estar regularmente matriculado em curso de graduação. 
- Ter desempenho acadêmico compatível com as atividades previstas no plano de 
trabalho: ter cursado a disciplina “Língua Portuguesa: Fonologia” e/ou “Fonética e 
Fonologia de Língua Estrangeira” (Alemão, Inglês, Espanhol, Francês). 
- Não ter vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do 
exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive os de estágio remunerado, 
durante a vigência da bolsa. 
- Não acumular o recebimento de qualquer outro tipo de bolsa (auxílios concedidos 
pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis não são considerados bolsas). 
- Não ser do mesmo círculo familiar do orientador. 
 
DATAS/HORÁRIOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
Data e horário da seleção: 28 de abril, às 9h30min 
 
Local: Laboratório Emergência da Linguagem Oral – Sala 103 – 1o. andar (Campus 
Porto/Anglo - Rua Gomes Carneiro, nº 1 – Centro – Pelotas, RS) 
 
Forma de seleção: análise do histórico escolar e entrevista 
 
Critérios de seleção: (i) será dada preferência a alunos formandos em 2014, com 
previsão de realização de pós-graduação na área de Estudos da Linguagem; (ii) 
após considerar o requisito (i), será selecionado o candidato que obtiver a maior 
média, considerada a soma da média geral do histórico escolar com a nota da 
entrevista. Em caso de empate, será aprovado o candidato que tiver a maior nota na 



disciplina de “Língua Portuguesa: Fonologia” ou “Fonética e Fonologia de Língua 
Estrangeira”. 
 
 
 
Pelotas, 22 de abril de 2014.  
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