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Programa Tutorial Integrado Voluntário para Internacionalização 
 

Edital CRInter 14/2018 
 

A Coordenação de Relações Internacionais – CRInter da Universidade Federal 
de Pelotas no uso de suas atribuições, torna público o presente edital para 
selecionar alunos para trabalho voluntário de início imediato e formação de 
cadastro reserva. 

1. INSCRIÇÕES 

As inscrições e seleção dos candidatos serão realizadas diretamente na 
CRInter no período de 24 de julho a 07 de agosto conforme cronograma 
disposto neste edital. 

A entrega de documentos para inscrição deverá ser feita na CRInter (Rua Lobo 
da Costa, 447), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. 

2. VAGAS 

Serão disponibilizadas 5 (cinco) vagas para estudantes de todos os cursos de 
graduação da Universidade. 

3. CARGA HORÁRIA E VIGÊNCIA: 

O aluno voluntário exercerá suas atividades por 10 horas semanais. A 
vigência do voluntariado será 14 de agosto a 31 de dezembro de 2018, 
podendo ser renovada por interesse do aluno e da CRInter. 

As atividades presenciais ocorrerão nas quintas-feiras, das 14h00 às 18h. O 
restante da carga horária será desenvolvida em atividades autodirigidas, 
realizadas na CRInter ou em outro espaço a ser designado. 

 
4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
Para participar da seleção, o aluno deverá: 
a) Estar regularmente matriculado em um curso de graduação da Universidade 
Federal de Pelotas; 
b) Ter no mínimo 3 (três) aprovações no semestre anterior ao da inscrição; 
c) Ter média geral no histórico escolar igual ou superior a 7,0 (sete); 
d) Ter conhecimento em língua inglesa e/ou língua espanhola (aptidão a ser 
verificada mediante entrevista presencial); 
e) Ter disponível o turno da tarde das quintas-feiras para as atividades 
presenciais. 
 
5. DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 
a) Ficha de inscrição (Anexo I); 
b) Histórico atualizado; 



                                               MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
                                           UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

                                           GABINETE DO REITOR 
                                           COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
 

Rua Lobo da Costa, nº. 477 – 96010-150 – Pelotas – RS – Brasil 
crinter.UFPel@gmail.com- www.UFPel.edu.br/crinter 

 

 
 
c) Atestado de matrícula de 2018/1; 
d) Currículo Lattes documentado. 
 
6. SELEÇÃO 
A seleção será feita por análise de histórico, currículo e entrevista. Na 
entrevista serão realizadas perguntas em inglês ou espanhol. 
 
7. RESULTADO  
O resultado será divulgado no site da CRInter a partir de 08/08. 
 
8. CRONOGRAMA 
Inscrições: 24/07 a 07/08. 
Entrevistas: 08/08, a partir das 10h, conforme agendamento no momento da 
inscrição. 
 
 

Pelotas, 24 de julho de 2018. 
 
 

 
Prof. Maximiliano Cenci 

Coordenador de Relações Internacionais 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: _________________________________________________________ 
Curso: _________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________ 
Telefones:_______________________________________________________ 
Média no curso: _______________________ Semestre: ________________ 
Já realizou mobilidade? _____________ Se sim, onde? _________________ 
Fluente nos idiomas: ______________________________________________ 
Disponibilidade nas férias? _________________________________________ 

Assinalar os outros turnos disponíveis para atuação na CRInter:  

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã      

Tarde      

 

Observações:____________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 


