
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DE
INICIAÇÃO À PESQUISA – AÇÕES AFIRMATIVAS

Vaga:  uma (1)  bolsa  de Iniciação  à  Pesquisa,  entre  as  Licenciaturas  da
Universidade Federal de Pelotas, para atender ao Programa de Iniciação à
Pesquisa  –  Ações  Afrmativas  –  PIBIP/UFPel.  O  bolsista  será  vinculado  à
pesquisa “REDES POLÍTICAS E NOVA GOVERNANÇA: UMA ANÁLISE A PARTIR
DA  BASE  NACIONAL  COMUM  CURRICULAR  –BNCC”,  junto  ao  Centro  de
Estudos  em Políticas  Educativas:  Currículo,  Gestão e  Trabalho Docente –
CEPE, da Faculdade de Educação. A duração da bolsa PBIP AF será de 12
(doze) meses, no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Pré  requisitos:  estudante  de  licenciatura  da  UFPel,  regularmente
matriculado;  desempenho  acadêmico  compatível  com  as  atividades
previstas no plano de Trabalho; não ter vínculo empregatício, nem receber
salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades de qualquer
natureza,  inclusive os de estágio remunerado;  ter  disponibilidade para  a
dedicação  de  20h  semanais;  ter  conhecimento  e  disponibilidade  em
aprender a manipulação de softwares de análise de dados quantitativos e
qualitativos  (EXCEL;  NVIVO;  Gephi);  ser  candidato  apto  a  bolsas  da
modalidade  Ações  Afrmativas,  entende-se  como   pertencentes  a  cotas
sociais, étnico-raciais ou por defciência.

Inscrição: O período de inscrição será até o dia 13 de julho de 2018, pela
internet,  e-mail  cepeppgeufpel@gmail.com,  com  assunto  inscrição  de
bolsista.  Os  candidatos  deverão  informar  no  corpo  do  e-mail  suas
informações  pessoais,  tais  como:  nome;  data  de  nascimento;  curso  de
licenciatura;  número  de  matrícula;  endereço;  e-mail;  e  link  de  currículo
lattes.  Também  será  necessário  anexar  o  comprovante  que  o(a)
candidato(a) está apto à bolsa da modalidade Ações Afrmativas, entende-
se como  pertencentes a cotas sociais, étnico-raciais ou por defciência: a)
No caso de estudante em vulnerabilidade social apresentar atestado emitido
pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), comprovando o vínculo do
bolsista  com  um  ou  mais  programas  de  auxílio  da  PRAE;  b)  As/Os
candidatas/os  indígenas  deverão  apresentar  cópia  do  Registro
Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou declaração da FUNAI e
declaração de liderança do grupo ao qual pertence. No caso de estudantes
negros, apresentar autodeclaração; c) no caso de pessoas com defciência,
laudo  médico  com  Código  da  Defciência  nos  termos  da  Classifcação
Internacional de Doenças – CID.

As  informações  de  homologação  de  inscrições,  horário  das  entrevistas,
publicação dos resultados e entrega de documentação serão encaminhadas
para o e-mail informado pelos candidatos, conforme cronograma que segue:

Inscrição dos candidatos: 10/07/2018 a 13/07/2018 
Homologação das inscrições 14/07/2018 
Entrevistas 16/07/2018 a 17/07/2018
Publicação dos resultados 18/07/2018 
Entrega da documentação 18/07/2018 a 19/07/2018
Início das atividades 01/08/2018
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