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PROCESSO SIMPLIFICADO DE IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DE

ENSINO (2021) PARA O PROJETO: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO
À DOCÊNCIA – PIBID/UFPel

 

CONSIDERANDO a suspensão das atividades presenciais em decorrência da Pandemia de Coronavírus, O
PIBID-UFPel torna público o processo simplificado de implementação de 1 (uma) bolsa de ensino
(projetos estratégicos – Ações Afirmativas).

 

Período da bolsa: 17 de maio a 17 de dezembro de 2021.
Valor da Bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais)
Número de vagas e vinculação da mesma: 1 vaga (Ações Afirmativas)
Período das inscrições:  de 07 a 11 de maio de 2021.
 
Como realizar a inscrição:
Enviar e-mail para: pibid@ufpel.edu.br contendo:
* Cópia escaneada do RG e do CPF;
* Histórico escolar atualizado (fornecido no cobalto);
* Carta de motivação para atuar como bolsista no PIBID;
* Comprovante de ser bolsista PRAE ou ingresso por Cotas.
 
Requisitos para a inscrição:
I) Estar matriculado em um curso de Graduação da UFPel (nos cursos do Centro de Letras ou Centro de
Artes);
II) Estar devidamente cadastrado e ativo em alguma modalidade de auxílio estudantil gerida pela Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), OU ter ingressado na UFPel via acesso afirmativo para alunos/as
negros/as, indígenas, quilombolas ou com deficiência;
III) possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades remotas ligadas à
bolsa, com acesso à internet e computador;
IV) 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);
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V) Ter conta corrente em seu nome, em qualquer banco.
 
PERFIL DESEJADO:

Ter algum conhecimento/experiência na elaboração de sites, blogs ou páginas na internet;
Ter algum conhecimento/experiência em edição de vídeos e gerenciamento de canal no YouTube.
Atuar com foco na divulgação das ações e eventos do PIBID-UFPEL.

O Bolsista atuará nas seguintes atividades:
1) Acompanhamento de reuniões em videoconferência com a coordenadora do Projeto e com integrantes
da equipe;
2) Trabalhar junto à coordenadora institucional nas demandas de divulgação do Pibid, na elaboração de
materiais informativos e pedagógicos, na confecção de folders, cartazes, banners, documentos e vídeos de
divulgação do programa; 
3) Editar vídeos e gerenciar o canal do Pibid-UFPel no YouTube;
4) Atualizar o Site do Pibid-UFPel e vincular os blogs/páginas dos grupos do Pibid-áreas-licenciaturas; 
5) Participar com apresentação de trabalho no Congresso de Ensino de Graduação da UFPel.
 
Critérios de seleção:  
    * Histórico escolar: 2,5 pontos
    * Carta de motivação para atuar como bolsista: 2,5 pontos
    * Entrevista (virtual): 5,0 pontos
 
Data e horário da Entrevista:
As entrevistas acontecerão virtualmente. O dia, horário e sala de cada entrevista será agendado por e-mail
diretamente com o candidato e ocorrerá entre os dias 12 e 13 de maio de 2021.
 
Resultado: 14 de maio de 2021, no site do Pibid: https://wp.ufpel.edu.br/pibid/
 
 
 

Vanessa Caldeira Leite
Coordenadora Institucional do Pibid-UFPel

Documento assinado eletronicamente por VANESSA CALDEIRA LEITE, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 07/05/2021, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1295357 e
o código CRC F5FDDB83.
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