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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES PEDAGÓGICOS 

 

A Coordenação de Letras do Programa Desafio Pré-Universitário Popular torna 

público que está aberta a seleção de dois professores de redação, dois corretores, 

dois professores de literatura e um professor de espanhol do programa. 

 

1. Objetivo 

 

O Programa Desafio Pré-Universitário Popular objetiva incentivar a participação de 

graduandos em licenciatura da Universidade Federal de Pelotas em atividades que 

integrem a universidade com a comunidade pelotense, através da atuação direta 

no ambiente escolar do programa de extensão e da importante continuidade da 

formação, subsidiando a prática para a formação docente. 

 

2. Das condições de participação 

 

2.1 Podem se candidatar neste edital, alunos regularmente matriculados no 

curso de graduação da UFPel especificado no item 3, que estejam cursando 

o segundo semestre ou acima, e que disponham de 4 (quatro) horas 

semanais para atuar remotamente no projeto.  

 

3. Das vagas 

 

3.1 Serão ofertadas 2 (duas) vagas de Professor de Redação, 2 (Duas) 

vagas para corretor, 2 (Duas) vagas para professor de Literatura, e, 1 (Uma) 

vaga para professor de Espanhol para o curso de Licenciatura em Letras, 

que estejam cursando o segundo semestre ou acima e que disponham de 4 

(quatro) horas semanais para atuação, mediante recebimento de certificado 

de horas complementares valendo as horas trabalhadas. 

3.2 A posição de Professor tem como responsabilidade elaborar aulas, a 

serem realizadas através do Webconferência da UFPel, atendendo ao 

conteúdo programático. A posição do Corretor tem como responsabilidade a 

correção das redações e o acompanhamento de alunos com dificuldades 

e/ou defasagens específicas no processo de ensino-aprendizagem que 

ocorrem em aulas.  
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3.3 O Professor responderá diretamente à Coordenação de 

Linguagens e Coordenação Geral do Desafio Pré-Universitário 

Popular. 

3.4 Entre as responsabilidades de voluntário do programa cabem 

obrigatoriamente participar de reuniões gerais e ciclos de formação 

oferecidos, todo segundo e último sábado do mês, respectivamente. Sem a 

frequência de 75% o voluntário será desligado e não terá direito a 

certificação. 

 

4. Seleção 

 

4.1 As inscrições deverão ser encaminhadas para o e-mail 

letrasdesafio18@gmail.com com o assunto “Vaga para professor de 

redação” ou “vaga para professor de espanhol” ou “vaga para professor de 

literatura” ou “vaga para corretor”. 

4.2 O período para inscrições será de 07 de abril à 14 de abril de 2021. 

4.3 No email de inscrição deverão ser encaminhados: 1) nome completo; 2) 

disponibilidade de horário; 3) em anexo, histórico escolar gerado pelo 

Cobalto; 4) contatos (email, telefone, endereço). 

4.4 Os inscritos serão chamados para entrevista online, em data a ser 

divulgada via email pós o período de inscrição na seleção.  

4.5 A avaliação será composta por análise da: 1) média geral; 2) respostas 

das perguntas (observando capacidade expositiva, conhecimento e 

interesse); 3) disponibilidade de horários. 

4.6 Os inscritos serão chamados para entrevista virtual através da 

plataforma Meet, para uma apresentação de aula expositiva, em data a ser 

divulgada via email.  

4.7 A seleção será realizada por meio de uma aula expositiva de duração 

aproximada de 10 minutos, seguida de uma entrevista. Também serão 

avaliadas 1) respostas das perguntas (observando capacidade expositiva, 

conhecimento e interesse); 2) disponibilidade de horários. 

 

 


