
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS 

 

 

 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 
 

Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 
 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino LIFE-LAPIS-DANÇA, Coordenado pelo Professor Dr. Thiago Silva de Amorim Jesus, da 

Unidade Acadêmica Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará Concurso 
Seletivo para o preenchimento de vaga(s) no Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a Resolução COCEPE 

05/2014 e o Edital PRG Nº 002/16, conforme a identificação do Campo 2.                                                                                                                                       
 

2. IDENTIFICAÇÃO  

Nome do Projeto de Ensino: LIFE-LAPIS-DANÇA 

Nome do Coordenador: Prof. Dr. Thiago Silva de Amorim Jesus 

Período de Atividades: 02/05/16 a 16/12/16  
Número de vagas e vinculação da mesma: 01 (uma) vaga na modalidade AC (ampla concorrência) 

Período e horário das inscrições: As inscrições serão on line, de 20/04/16 até às 23h59 do dia 26/04/16, e o 

candidato inscrito deverá apresentar toda a documentação solicitada no dia, horário e local das 
provas (que segue informado abaixo).  

Local das inscrições: O link para a realização das inscrições on line está disponível no seguinte endereço 

eletrônico = http://goo.gl/forms/4xFZpMoJW6  

Requisitos para a inscrição:  
- ser aluno regularmente matriculado no Curso de Dança – Licenciatura da UFPel; 

- estar cursando entre o 3º e o 7º semestre letivo do referido curso; 

- ter experiência comprovada na área do folclore e/ou artes populares; 
- ter disponibilidade semanal de 20 horas para as atividades de bolsista de ensino; 

- não estar vinculado/a outro tipo de bolsa concedida pela UFPEL ou por qualquer entidade de fomento ao 

ensino, à pesquisa e à extensão, excetuados os auxílios vinculados à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis; 

- entregar todos os documentos solicitados e apresentar-se nos horário e local estipulados (a não entrega e/ou 
apresentação dos documentos solicitados implicará a desclassificação automática do/a candidato/a); 

- ter conhecimento satisfatório de informática para administração de contas de e-mail, blog e redes sociais; 

- ter boa fluência de leitura e escrita na língua portuguesa. 

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação:  

1 – Entrega dos Documentos Solicitados - Peso 1,0 - um (critério de avaliação: entrega integral dos documentos 

solicitados no dia e horário das provas) 
2 – Análise do Histórico Escolar e Currículo Atualizados - Peso 3,0 - três (critérios de avaliação: notas, 

infrequências, disciplinas cursadas ou cursando na área, experiência em atividades na área) 

3 – Entrevista Individual - Peso 6,0 - seis (critérios de avaliação: postura, conhecimento do projeto, motivação 

para a candidatura, relação com a área do projeto) 
Documentos a serem entregues no dia das provas: 1. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 2. Currículo 

Atualizado; 3. Cópia do cartão bancário do/a candidato/a (conta corrente em qualquer banco, 

vedada à indicação de conta poupança e/ou de conta conjunta de qualquer natureza); 4. Histórico 
Escolar da UFPel atualizado; 5. Formulário de Inscrição Discente (preenchido e assinado) - 

ANEXO 03 – Edital PRG Nº 002/16 – Disponível em: http://wp.ufpel.edu.br/prg/  

 Data e horário das provas: Dia 27/04/16 (quarta-feira), às 10h30 (dez horas e trinta minutos) 
Local das provas: Sala 101 do Bloco 1 do Centro de Artes (Rua Alberto Rosa, nº 62) 
 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 20 de Abril de 2016.                          

                                                             Prof. Dr. Thiago Silva de Amorim Jesus - Coordenador do Projeto de Ensino

http://goo.gl/forms/4xFZpMoJW6
http://wp.ufpel.edu.br/prg/

