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E D I T A L Nº 02/2020  
Processo SEI nº 23110.018221/2020-44 

 

Seleção de bolsistas para atuação no NucLi-UFPel 
da Rede Idiomas sem Fronteiras (IsF) 

 
1 vaga para bolsista administrativo 

1 vaga para bolsista de apoio 
 

O NucLi IsF/UFPel torna público o edital de seleção de bolsistas remunerados para atuarem              
como bolsista administrativo e bolsista de apoio para o uso de recursos digitais para ensino a                
distância ou ensino remoto. 

 
 
Objetivos do Edital 
Selecionar: 
- um (01) estudante para atuar como bolsista administrativo do NucLi/UFPel; 
- um (01) estudante para atuar como bolsista de apoio para o uso de recursos digitais para                 
ensino a distância ou ensino remoto. 
 
Público-alvo 
Para a vaga de bolsista administrativo, podem candidatar-se estudantes regulares dos Cursos            
de Licenciatura e/ou Bacharelado em Letras da UFPel; 
 
Para a vaga de bolsista de apoio no uso de TICs e recursos digitais para educação a distância ou                   
ensino remoto, podem candidatar-se estudantes regulares dos cursos de graduação ou           
pós-graduação da UFPel com experiência comprovada no planejamento, acompanhamento         
e/ou produção de recursos educacionais para ensino a distância/remoto e domínio de            
ambientes virtuais de aprendizagem (Moodle, Canva, Google Classroom, etc.). 
 
Para ambas as vagas: 
- Não podem candidatar-se à bolsa estudantes que recebam qualquer outra bolsa paga por              
programas oficiais, exceto os auxílios recebidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis           
(PRAE). 
 
 
Fomento 
- Bolsa Institucional do Idiomas sem Fronteiras (valor mensal para graduandos de R$ 400,00;              
para mestrandos de R$ 750,00; para doutorandos de R$ 1100,00) com carga-horária semanal             



de 20h de dedicação para graduandos e 10h de dedicação para pós-graduandos. Período de              
atuação: de 01/08/2020 a 31/12/2020. 
- Atestado de atuação fornecido pelo NucLi-UFPel. 
 
Obrigações do(a) Bolsista  
O/a Bolsista deverá: 
 
- Ter disponibilidade das horas semanais previstas (10h ou 20h, segundo o nível), com              
flexibilidade de horário, para trabalhar de modo presencial ou remoto; 
- Cumprir o plano de atividades determinado pela coordenação do NucLi; 
- Apoiar, de modo geral, as atividades do NucLi – UFPel. 
 
Procedimentos para fazer inscrições 
A coordenação do IsF da UFPel acolherá até 26/07/2020, domingo, às 17h, candidaturas             
realizadas pelo envio de Google Forms completo. Link para inscrição: shorturl.at/bjlS2  
 
 
Documentos 
A inscrição deverá ser feita através de preenchimento da ficha de inscrição, que está disponível               
no formulário Google. 
Para realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, preencher a ficha de inscrição             
via Google Forms e enviá-la tendo ali anexados os seguintes documentos: 
 

1. Cópia do histórico atualizado do seu curso de graduação ou pós-graduação da UFPel; 
2. Cópia digital simples da Carteira de Identidade; 
3. Cópia digital simples do CPF; 
4. Atestado da última matrícula; 
5. Comprovação de experiência no uso de recursos digitais (obrigatória para os bolsistas            

concorrendo à segunda vaga); 
6. Autodeclaração de não-bolsista da UFPel. 

 
A seu critério, a coordenação administrativa e pedagógica do NucLi poderá chamar os             
candidatos para uma entrevista a ser realizada online no dia 27/07/2020, durante o período da               
tarde. 
 
Resultado da Seleção 
O resultado final desta seleção será divulgado no dia 27/07/2020 na página do Facebook do               
Idiomas sem Fronteiras da UFPel. 
 
 
 

Pelotas, 17 de julho de 2020. 
 

 
 

Profa. Dra. Mariza Pereira Zanini  
Coordenadora Geral do IsF/NucLi-UFPel 

 
 
 
 

https://shorturl.at/bjlS2


 


