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Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA
Modalidade Iniciação ao Ensino
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE MONITORIA
1. EDITAL
A Professora GISELDA MARIA PEREIRA da Unidade Acadêmica INSTITUTO DE FÍSICA E
MATEMÁTICA – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA da Universidade Federal
de Pelotas, torna público que realizará Processo Seletivo para o preenchimento de 1 (UMA) vaga para
Bolsista de Monitoria, do Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a Resolução COCEPE nº
05/2014, a Resolução COCEPE nº 32/18 e o Edital PRE/CEC/NUPROP nº 05/19, conforme a
identificação do Campo 2.
2. IDENTIFICAÇÃO
Nome da(s) disciplina(s) objeto do Edital com o(s) código(s): ESTATÍSTICA BÁSICA (11100026);
BIOESTATÍSTICA (11100049); ESTATÍSTICA DESCRITIVA (11100028); ESTATÍSTICA I
(11100062); ESTATÍSTICA II (0100322).
Nome do/a Professor/a Orientador/a: Giselda Maria Pereira
Categoria da Bolsa: ampla concorrência
Período de Atividades: de 20/05/2019 a 20/07/2019 e de 12/08/2019 a 31/12/2019.
Número de vagas: 1 (UMA VAGA).
Período e horário das inscrições: 03/05/2019 à 10/05/2019 até as 23 h e 59 minutos
Local
das
inscrições:
Por
meio
de
formulário
eletrônico
disponível
em
https://forms.gle/mh32WU5WSFM9dvTf6
Requisitos para a inscrição: Ser estudante da UFPEL; possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas
semanais para se dedicar às atividades ligadas à bolsa; apresentar desempenho acadêmico compatível
com as atividades referentes à bolsa; comprovar aprovação ou liberação na(s) atividade(s) de ensino
objeto da monitoria ou equivalente(s), a critério da coordenação do projeto de ensino e especificadas no
edital de seleção de bolsista; não estar vinculado a outro tipo de bolsa concedida pela UFPEL ou por
qualquer entidade de fomento ao ensino, à pesquisa e à extensão, excetuados os auxílios vinculados à PróReitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).
Documentos para apresentar no dia da seleção (13/05/2019): - cópia da carteira de identidade e do
CPF; - cópia do cartão bancário do/a candidato/a selecionado/a (conta corrente em qualquer banco, vedada
à indicação de conta poupança e/ou conta conjunta de qualquer natureza);- histórico acadêmico atualizado
emitido pelo COBALTO.
Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: análise do histórico acadêmico (4,0) e entrevista (6,0)
Data e horário das provas: 13/05/2019 às 13:00 horas
Local das provas: Sala 310 B do prédio 05 no campus Capão do Leão.
3. ASSINATURA
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