
         
  

E D I T A L 
 

 Bolsa estudantil para atuação no Programa Idiomas sem Fronteiras  
 
 
Objetivos do Edital 
 
Selecionar um estudante para atuar como bolsista administrativo do Programa 
Idiomas sem Fronteiras (IsF – UFPel). 
 
 
Público-alvo 
 
Podem candidatar-se à bolsa estudantes regulares dos Cursos de Licenciatura 
e/ou Bacharelado em Letras da UFPel. 
 
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 
 
- Auxílio financeiro mensal de R$ 400,00; 
- Atestado de atuação fornecido pelo NucLi-UFPel. 
 
 
Obrigações do Bolsista  
 
O bolsista deverá: 
 
- Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais, com flexibilidade de horários, 
inclusive aos sábados; 
- Cumprir o plano de atividades determinado pela coordenação do NucLi e do 
Centro Aplicador de Testes de Proficiência da UFPel; 
- Apoiar, de modo geral, as atividades do NucLi – UFPel. 
 
 
Inscrições 
 
As inscrições deverão ser feitas na sede do Programa Idiomas sem Fronteiras – 
UFPel, localizada à rua Lobo da Costa, 585, sala 303, de 03 a 06 de setembro 
de 2018, das 9h às 11h. 



 
 
 
 
Documentos exigidos para a inscrição 
 
A inscrição deverá ser feita através de preenchimento de ficha de inscrição, que 
está disponível no ANEXO I deste Edital. 
  
Para realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, preencher a 
ficha de inscrição e entregar os seguintes documentos: 

  
I. Cópia do histórico atualizado do seu curso de graduação da UFPel 
II. Cópia simples da Carteira de Identidade 
III. Cópia simples do CPF 
IV. Atestado da última matrícula 
V. Carta de motivação (máximo de 10 linhas) 

 
 
Processo seletivo 
 
O processo de seleção/classificação compreenderá etapa única, de natureza 
classificatória, que constará de entrevista a ser realizada no dia 12 de setembro 
de 2018, a partir das 9h30min, na sede do Programa Idiomas sem Fronteiras 
(Rua Lobo da Costa, 585, sala 303). 
 
 
Resultado da Seleção 
 
O resultado da seleção será divulgado até o dia 14 de setembro de 2018, na 
sede do Programa Idiomas sem Fronteiras e na página oficial do Programa no 
facebook https://www.facebook.com/IsFUFPel. 
 
 
Recursos 
 
O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da etapa única 
poderá fazê-lo até 24 (vinte quatro horas) contadas a partir da divulgação da 
classificação do Processo Seletivo, dando entrada na sua solicitação, 
pessoalmente ou via procuração, na secretaria do Programa Idiomas sem 
Fronteiras. Contra o resultado final do Processo Seletivo, que será divulgado a 
partir de 19 de setembro de 2018, não caberá recurso. 
 
 

Pelotas, 31 de agosto de 2018. 
 

 
Profa. Dra. Letícia Stander Farias 
Coordenadora IsF/NucLi-UFPel 

 



 
 

  ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA – PROGRAMA IDIOMAS SEM 
FRONTEIRAS 

 

1. Nome completo  

                                                                                                    

 

2. Curso de origem                            3. Número de matrícula 

  

 

4. E-mail             5. Telefone celular (código 
área) 

 (   )  

 

6. Número da carteira de identidade              7. Número do CPF 

  

 

8. Dados Bancários 

Conta Agência 

Banco  

 

 

 

                                                            Pelotas, _____ de ______ de 2018. 

 

________________________________________________________ 

           Assinatura do Candidato  

 



 
 
 
 
 
 


