
ANEXO 01 – Edital PRG/CPP Nº 005/17  

MODELO DE 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 Monitoria em Componentes Curriculares de Formação Básica e Profissional do Curso 

de Licenciatura em Química: espaços de formação, ensino e aprendizagem, Coordenado pelo Professor 

Fábio André Sangiogo da Unidade Acadêmica Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos 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  

 

Projeto de Ensino: Monitoria em Componentes Curriculares de Formação Básica e Profissional do Curso de 

Licenciatura em Química: espaços de formação, ensino e aprendizagem 

 

Monitoria no Laboratório de Ensino de Química - LABEQ (01 vaga – Ampla Concorrência): Química 

Geral (1650085); Química Inorgânica (1650103) ou Química Orgânica (0170067); e formação profissional (como 

Instrumentação para o Ensino de Química e Didática da Química).  

 

Monitoria no Laboratório de Informática da Graduação (LIG) do CCQFA (02 Vagas – Demanda Social):  

Informática em Educação Química (D000358). 
 

Nome do/a Coordenador: Fábio André Sangiogo. 

 

Período de Atividades: 05/06/2017 a 31/12/2017. 

 

Número de vagas e vinculação da mesma: 01 bolsa de Ampla concorrência e 02 bolsas de demanda social. 

 

Período e horário das inscrições: de 29 de maio a 01 de junho de 2017 (até as 16h). 

 

Local das inscrições: Enviar os dados digitalizados para fabiosangiogo@gmail.com. A inscrição será 

homologada e divulgada juntamente com os horários das entrevistas no dia 01 de junho de 2017, na página e 

mural do Curso (até as 18h). 

 

Requisitos para a inscrição: I) Ser discente de graduação da UFPEL e estar regularmente matriculado/a em um 

dos Cursos do CCQFA; II – possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades 

ligadas à bolsa; III – 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 (PRAE); IV – Para concorrer às vagas destinadas a demanda social (vagas DS) será necessário que o 

discente apresente comprovante de assistência por algum dos programas/bolsas de assistência estudantil geridos 

pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE); V – atender aos critérios do Edital de Seleção de Bolsista. 

 

 

mailto:fabiosangiogo@gmail.com


Enviar os documentos abaixo para fabiosangiogo@gmail.com:  

I) Formulário de inscrição preenchido e assinado, disponível no Anexo 3 do link 

http://wp.ufpel.edu.br/prg/2017/05/29/resultado-final-selecao-de-projetos-de-ensino-e-normas-para-

implementacao-das-bolsas-de-ensino-2017/, indicando a qual das bolsas e componente(s) curricular(es) vai se 

candidatar à bolsa; 

II) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso) do/a candidato; 

II) Histórico escolar da graduação (do Cobalto); 

III) Atestado de matrícula (com horários e disciplinas do Cobalto);  

IV) Currículo lattes;  

V) para bolsa de Demanda Social, enviar comprovante de assistência por algum dos programas/bolsas de 

assistência estudantil geridos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). 

 

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: Histórico e currículo (Peso 4,0) e entrevista (peso 6,0). Serão 

considerados: a disponibilidade, a experiência profissional e o desempenho acadêmico compatível com 

as atividades referentes à bolsa. 
 

Data e horário das provas: 02 de junho de 2017 (a partir das 13h). 

 

Local da entrevista: no LABEQ (sala 201, prédio 30, Campus Capão do Leão).  

Atenção: Na entrevista, levar os documentos enviados por email e, se possível, com cópia de dados do Banco, 

Agência e Conta corrente. 

 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 29 de maio de 2017.                          

 

______________________________________ 

Fábio André Sangiogo 

 Coordenador do Projeto de Ensino 

 

 

 

 

 

mailto:fabiosangiogo@gmail.com
http://wp.ufpel.edu.br/prg/2017/05/29/resultado-final-selecao-de-projetos-de-ensino-e-normas-para-implementacao-das-bolsas-de-ensino-2017/
http://wp.ufpel.edu.br/prg/2017/05/29/resultado-final-selecao-de-projetos-de-ensino-e-normas-para-implementacao-das-bolsas-de-ensino-2017/

