
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PROJETO DE ENSINO 
 

Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PROJETO DE ENSINO 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM PUNIÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

(GEPUCS), Coordenado pelo Professor BRUNO ROTTA ALMEIDA da Unidade Acadêmica 

FACULDADE DE DIREITO da Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará Concurso 

Seletivo para o preenchimento de vaga no Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a Resolução 

COCEPE 05/2014 e o Edital PRG Nº 002/16, conforme a identificação do Campo 2.                                                                                                                                       

2. IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome do Projeto: GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM PUNIÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

(GEPUCS) 

Nome do Coordenador: BRUNO ROTTA ALMEIDA 

Período de Atividades: 02/05/16 a 16/12/16 

 

Número de vagas e vinculação: TOTAL DE 1 (UMA) VAGA, sendo: 

1 (UMA) VAGA – AMPLA CONCORRÊNCIA  

 

Período e horário da inscrição: de 18 de abril a 27 de abril de 2016, às 12h 

Local das inscrições: Os/as interessados/as devem enviar e-mail para libertasufpel@gmail.com, anexando 

ao e-mail: Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso); Cartão bancário (conta corrente em qualquer 

banco, vedada à indicação de conta poupança e/ou de conta conjunta de qualquer natureza); histórico de 

graduação; currículo vitae simplificado (até uma página, com a indicação das principais atividades); atestado 

de matrícula no semestre/ano atual (emitido pelo DRA, Colegiado de Curso ou Cobalto). Tudo em formato 

pdf ou compatível. 

 

Requisitos para a inscrição: 

- Preencher e assinar o formulário de inscrição no local de realização da entrevista; 

- Os/as interessados/as devem enviar e-mail para libertasufpel@gmail.com, anexando ao e-mail toda a 

documentação referida acima. 

- 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); 

- apresentar desempenho acadêmico compatível com as atividades referentes à bolsa; 

- possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades ligadas à bolsa discentes  

- regularmente matriculado no Curso de Direito da UFPEL 

 

Tipos de provas e peso: 

Entrevista e análise do currículo: 70%, Histórico de graduação: 30%;   

CALENDÁRIO 

Inscrições: de 18 de abril a 27 de abril de 2016, às 12h (através do e-mail libertasufpel@gmail.com) 

Entrevista e análise do currículo: 27 de abril (quarta-feira), às 15h.  

Resultado final: 28 de abril. 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 18 de abril de 2016.            

BRUNO ROTTA ALMEIDA 

Coordenador do Projeto de Ensino 
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