
     
 
 
 
 
 
  

E D I T A L Nº 01/2021 Processo SEI nº 23110.013875/2021-62 
 

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

(conforme edital 03/2021 - PBA /EXTENSÃO PROJETOS – Ações 
Afirmativas) 

 
1 vaga professor – inglês 

(duas vagas para cadastro reserva)  
 

O NucLi IsF/UFPel torna público o edital de seleção de bolsistas remunerados para 
atuarem como professores dos cursos de idiomas dentro da Rede Idiomas sem 

Fronteiras para estudantes da UFPel da Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa e 
Línguas Inglesa) com nível de domínio intermediário do idioma (nível B1 ou acima).  

A bolsa será financiada com recursos provenientes do edital 03/2021 - 
PBA/EXTENSÃO PROJETOS – Ações Afirmativas, de forma que as atividades do 

bolsista deverão seguir as especificações dispostas no referido documento. 
 

 
1) Objetivos do Edital 

 
Selecionar Estudante para atuar como tutor(a) de ensino e bolsista IsF de inglês:  
 

a) na oferta de ensino de inglês para a comunidade universitária da UFPel e para a 
comunidade externa, no âmbito do IsF ou de iniciativas locais do NucLi;  

b) em ações de capacitação promovidas pelo IsF e pela UFPel;    
c) em outras atividades de apoio ao NucLi; 

 
Será oferecida 1 vaga e mais 2 vagas para cadastro reserva através do presente Edital. 
 
 

2) Público-alvo 
 
Os requisitos para a candidatura à bolsa são: 
 

a) estar matriculado regularmente na Licenciatura em Letras - Português e Inglês; 
b) não estar concluindo o Curso no primeiro semestre de 2021; 
c) dispor de 20 horas semanais para dedicar às atividades relativas à bolsa; 



d) não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais, exceto os 
auxílios recebidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE); 

e) estar devidamente cadastrado e ativo em alguma modalidade de auxílio 
estudantil gerida pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), o que 
comprova situação de vulnerabilidade social; OU 

f) ter ingressado na UFPel via acesso afirmativo para alunos/as negros/as, 
indígenas, quilombolas ou com deficiência. 

 
 

3) Fomento 
 

a) Bolsa Institucional com valor mensal de R$ 400,00 e para mestrandos de R$ 
750,00) 20h de dedicação. Período de atuação: de 15 de maio a 15 de dezembro 
de 2021. Nos meses de maio e dezembro, o valor será de R$200,00 (duzentos 
reais) correspondente à meia bolsa; 
b) Atestado de atuação fornecido pelo NucLi-UFPel. 

 
 

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

a) Ter disponibilidade e cumprir carga horária de 20 horas por semana como 
elaborador e/ou ministrante em atividades de ensino, e/ou tutoria individual de 
alunos além de investir em formação acadêmica, incluindo reunião pedagógica 
semanal e outras atividades de formação; 
b) Apoiar e divulgar as atividades do Idiomas sem Fronteiras na UFPel; 
c) Apresentar os resultados do seu trabalho no Congresso de Extensão e Cultura 
da UFPel; 
d) Colaborar em eventos organizados pela PREC durante o ano vigente, se 
convidado(a); 
e) Apresentar trabalhos em eventos como forma de divulgação das atividades 
extensionistas.  

 
5) Procedimentos para fazer inscrições 

 
A coordenação do IsF da UFPel acolherá até 12/05/2021, quarta-feira, às 16h, 
candidaturas realizadas pelo envio de respostas ao questionário no Google Forms. Link 
para inscrição: shorturl.at/egGX8 . 
 

6) Documentos 
 
A inscrição deverá ser feita através de preenchimento da ficha de inscrição, que está 
disponível no formulário indicado acima. Para realizar a inscrição, o candidato deverá, 
obrigatoriamente, preencher a ficha de inscrição via Google Forms, que inclui os 
seguintes documentos: 
 

https://shorturl.at/egGX8


1. Cópia do histórico atualizado do seu curso de graduação da UFPel; 
2. Cópia digital simples da Carteira de Identidade; 
3. Cópia digital simples do CPF; 
4. Comprovante de titularidade em conta corrente (e não poupança) em banco (com 

exceção do Nubank, não aceito pelo sistema da UFPel); 
5. Atestado da última matrícula; 
6. Certificação que comprove o nível de proficiência requerido para o idioma 

específico1; 
7. Carta de motivação (máximo de 10 linhas), redigida em língua inglesa; 
8. Autodeclaração de não-bolsista da UFPel2; 
9. Documento que comprove a situação do(a) candidato(a) de acordo com o item 2-e 

ou 2-f. 
 
 
A seu critério, o Coordenador pedagógico de língua inglesa poderá convocar 
candidatos(as) para entrevista, a ser realizada na língua estrangeira da candidatura, na 
sexta-feira, dia 14/05, pela manhã.   
 
 
 
Resultado da Seleção 
 
O resultado desta seleção será divulgado no dia 14/05/2021 na página do Facebook do 
Idiomas sem Fronteiras da UFPel. 
 
 
 

Pelotas, 09 de maio de 2021. 
 

 
 

Profa. Dra. Elisa Marchioro Stumpf 
Coordenadora Administrativa do IsF/NucLi-UFPel 

 
 

 
1 O nível de proficiência pode ser confirmado pelos professores das respectivas Áreas de Língua da 
UFPel. 
2 O acúmulo da bolsa do NucLi com outra(s) institucional-ou de agência de fomento- de graduação, 
extensão, pesquisa ou pós-graduação não é previsto pelo NucLi. A exceção são as bolsas oriundas dos 
programas de vulnerabilidade da PRAE, que estas sim, podem ser acumuladas com a bolsa do NucLi. 


