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Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 
Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino TREINAMENTO DE FORÇA PARA POPULAÇÕES ESPECIAIS, Coordenado pelo/a 
Professor/a Fernanda de Souza Teixeira da Unidade Acadêmica Escola Superior de Educação Física da 
Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará Concurso Seletivo para o preenchimento de vaga(s) 
no Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a Resolução 05/2014, Edital PRG Nº 01/15 e IN PRG Nº 01/15, 
conforme a identificação do Campo 2.                                                                                                                                       
 

2. IDENTIFICAÇÃO  
 
Nome do Projeto de Ensino: TREINAMENTO DE FORÇA PARA POPULAÇÕES ESPECIAIS 
Nome do/a Coordenador/a: Fernanda de Souza Teixeira 
Período de Atividades: 11/05/15 a 31/12/15 
Número de vagas e vinculação da mesma: Duas vagas. Uma vaga de ampla concorrência e uma vaga de 

vulnerabilidade social/econômica 
Período e horário das inscrições: Dia 05 de Maio de 2015 (terça-feira), no período da manha: 08:30-12:00h; da 

tarde: 14:30-17:30h; e da noite: 19:00-19:50h e dia 06 de Maio de 2015 (quarta-feira), no 
período da manha 08:30-12:00h e da tarde: 14:30-17:30h. 

Local das inscrições: Secretaria da ESEF nos turnos da manha e da tarde e Sala da Profª Fernanda de Souza 
Teixeira no período da noite. 

Requisitos para a inscrição: Estar regularmente matriculado no Curso de Bacharelado ou de Licenciatura em 
Educação Física da UFPel; dispor de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades 
ligadas à bolsa; não estar vinculado a outro tipo de bolsa, excetuados os auxílios vinculados à Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).  

                       O aluno deverá entregar em envelope fechado e identificado com nome completo: ficha de 
inscrição preenchida e assinada; histórico emitido pelo Cobalto; cópia da carteira de identidade e 
do CPF (frente e verso); para a vaga de vulnerabilidade social/econômica, cópia de comprovante 
de assistência por algum dos seguintes programas geridos pela PRAE: moradia estudantil, auxílio 
moradia, auxílio alimentação, auxilio transporte, auxílio instrumental odontológico e auxílio pré-
escolar; e, caso se aplique, certificado(s) e/ou atestado(s) de participação em projeto(s) de ensino, 
pesquisa e/ou de extensão na área da bolsa, podendo ser emitido(s) pelo professor responsável, 
pela unidade acadêmica respectiva e/ou pela(s) Pró-Reitoria(s) respectiva(s). 

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: Entrevista (peso 10,0): tempo disponível para as atividades da 
bolsa e formação acadêmica compatível com as atividades referentes à mesma.  
Data e horário das provas: Dia 07 de Maio de 2015 (quinta-feira) das 14:00h as 15:00h. TODOS OS 

CANDIDATOS deverão estar presentes as 14:00h. A ordem se dará mediante sorteio. 
Local das provas: Sala de Reuniões da ESEF 
 
3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 04 de Maio de 2015.                      

     
______________________________________ 
Nome do/a Coordenador/a do Projeto de Ensino 


