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1. EDITAL 

A Professora Fernanda de Souza Teixeira da Unidade Acadêmica ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA da 
Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará Processo Seletivo para o preenchimento de 1 VAGA DE AMPLA 
CONCORRÊNCIA 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 das disciplinas objeto do Edital com os códigos: INTRODUÇAO A EDUCAÇAO FÍSICA: ENFOQUE NA ESCOLA 
(13370096) 
Nome da Professora Orientadora: PROFª FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA 
Período de Atividades: de 02/05/2019 a 20/07/2019 e de 12/08/2019 a 31/12/2019 
Número de vagas: 1 VAGA DEAMPLA CONCORRÊNCIA 
 

Período e horário das inscrições: 26/04/2019 a 29/04/2019 (até 17:30h) 
Inscrições:  Enviar e-mail para fteixeira13@hotmail.com com o assunto BOLSA MONITORIA INTRODUÇAO – NOME 

DO CANDIDATO com os seguintes dados:  
1) Nome completo do/a candidato/a; 
2) Curso, número de matrícula, e-mail e telefone celular; 
3) Número do RG e CPF; 
4) Declarar que atende aos requisitos para inscrição. 
Requisitos para a inscrição:  
 Ser estudante do Curso de Licenciatura em Educação Física; 
 Aprovação na disciplina de Introdução a Educação Física: enfoque na escola; 
 Possuir disponibilidade de 20h semanais para se dedicar às atividades ligadas a bolsa;  
  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 Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). 
 

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: Entrevista (peso 10); critérios: interesse acadêmico pela área da disciplina alvo do 
projeto de ensino; implicação e interesse do aluno em sua própria formação; tempo disponível para as atividades 
da bolsa; experiência do aluno em atividades de monitoria ou semelhantes, bem como, aquelas relacionadas a 
temática da bolsa; desempenho acadêmico compatível com as atividades referentes à bolsa; apresentação no dia 
da seleção da seguinte documentação: 

 Histórico acadêmico atualizado; 
 Cópia da carteira de identidade (frente e verso); 
 Cópia do CPF (frente e verso); 
 Cópia do cartão bancário (Conta corrente em qualquer banco, vedada à indicação de conta poupança e/ou de conta 

conjunta de qualquer natureza) (frente e verso). 
 

Data e horário das provas: 29/04/2019 (2ª feira) – 18:00h (Todos os inscritos deverão se apresentar neste mesmo horário). 
Local das provas: Sala da Profª. Fernanda - ESEF 
 

3. ASSINATURA 

Fernanda De Souza Teixeira 


