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E D I T A L Nº 03/2020  
Processo SEI nº 23110.026764/2020-35 

 

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

 
1 vaga IsF-Espanhol 

 
O NucLi IsF/UFPel torna público o edital de seleção de bolsistas remunerados para atuarem 
como elaboradores de recursos didáticos e/ou ministrantes/tutores dos cursos de idiomas 

dentro do programa Idiomas sem Fronteiras-UFPel. 
 

 
 
Objetivos do Edital 
Selecionar Estudante para atuar como tutor de ensino e bolsista IsF de cada idioma: 
 

a. na oferta de ensino do idioma, em curso presencial e/ou à distância, em elaboração de 
recursos didáticos e tutoria de apoio a cursos online para a comunidade universitária da UFPel, 
no âmbito do IsF ou de iniciativas locais do NucLi; 

b. em ações de capacitação promovidas pelo IsF e pela UFPel; 
c. em aplicações de exames de nivelamento e atividades administrativas do NucLi e            

Centro Aplicador UFPel. 
 
 
Público-alvo 
As vagas são destinadas a estudantes da UFPel: 
 

a. regularmente ligados aos Cursos de Licenciatura em Letras Português e Espanhol da            
UFPel; 

b. do mestrado ou doutorado regularmente ligados ao PPGL, já possuidores de uma das 
duplas licenciaturas acima citadas obtida na UFPel ou alhures. 
 
 
Fomento 
 

a. 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 15 de outubro a dezembro de 2020. 

b. Atestado de atuação fornecido pelo NucLi-UFPel. 

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1231229&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000283&infra_hash=e06c5e4442b83f1ceb5ef26eb6bc4a632c254b4bb209654f0b609ab09dc5275d


 
 
Obrigações do(a) Bolsista  
O/a Bolsista deverá: 
 

a. Ter disponibilidade e cumprir o compromisso horário semanal como elaborador e/ou 
ministrante em atividades de ensino presencial e remoto, e/ou tutoria individual de alunos             
além de investir em formação acadêmica própria, incluindo reuniões pedagógicas de           
orientação; 

b. Apoiar, de modo geral, as atividades do Idiomas sem Fronteiras na UFPel. 
 
 
Procedimentos para fazer inscrições 
A coordenação do IsF da UFPel acolherá até 12/10/2020, segunda-feira, às 17h, candidaturas             
realizadas pelo envio de Google Forms completo. Link para inscrição: shorturl.at/krxBR .  
 
 
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 anexado os seguintes documentos: 
 
I. Cópia do histórico atualizado do seu curso de graduação. 
II. Cópia digital simples da Carteira de Identidade. 
III .Cópia digital simples do CPF. 
IV. Atestado da última matrícula. 
V. Certificação que comprove o nível de proficiência requerido para o idioma específico. 
VI. Carta de motivação (máximo de 10 linhas). 
VII. Autodeclaração de não-bolsista da UFPel. 
 
A carta de motivação deverá ser redigida no idioma para o qual o candidato concorrerá. 
 
A seu critério, o Coordenador pedagógico de cada idioma poderá convocar as candidatas e              
candidatos para entrevista on-line nos dias 13/10 e 14/10 , a ser realizada na língua               
estrangeira da candidatura. 
 
 
Resultado da Seleção 
O resultado final desta seleção será divulgado no dia 14/10/2020 na página do Facebook do               
Idiomas sem Fronteiras da UFPel. 
 
 
 

Pelotas, 09 de outubro de 2020. 
 

 
 

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

http://shorturl.at/krxBR

