
ANEXO 01 – Edital PRE/CEC/NUPROP Nº 05/18  

MODELO DE EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino Monitoria aos Componentes Curriculares de Química Geral e Química Analítica da 

UFPel, Coordenado pela Professora Adriana Castro Pinheiro da Unidade Acadêmica Centro de Ciências 

Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará 

Processo Seletivo para o preenchimento de vaga(s) no Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a Resolução 

COCEPE 05/2014 e o Edital PRE/CEC/NUPROP Nº 05/18, conforme a identificação do Campo 2.                                                     

2. IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome do Projeto de Ensino: Monitoria aos Componentes Curriculares de Química Geral e Química Analítica 

da UFPel.  

01 vaga para monitoria das disciplinas de química geral (0150100; 150004; 1650085; 0150096) e química 

analítica (0150002)  

Nome do/a Coordenador/a:.Adriana Castro Pinheiro 

Número de vagas: 01 bolsa de Ampla concorrência 

Período e horário das inscrições: de 26 /04/2018 a 02/05/ 2018 (até as 17 h), enviando os documentos por e-

mail a adrianacastropinheiro@gmail.com. (os documentos devem ser impressos e apresentados na entrevista). 

Requisitos para a inscrição:  

I) Ser discente de graduação da UFPEL e estar regularmente matriculado/a em um dos Cursos do CCQFA; 

II) Possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades ligadas à bolsa;  

III ) 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); 

IV) Estar ciente das regras do edital PRE/CEC/NUPROP N° 05/18 e das Normas de Implementação  

das bolsas, disponível em https://wp.ufpel.edu.br/pre/coord-ensino-e-curriculo-cec/coord-de-programas-e-

projetos/bolsas/bolsas-de-projeto-de-ensino/; 

Documentos necessários para inscrição 

I) Formulário de inscrição preenchido e assinado, disponível no Anexo 3 do link 

https://wp.ufpel.edu.br/pre/coord-ensino-e-curriculo-cec/coord-de-programas-e-projetos/bolsas/bolsas-de-projeto-

de-ensino/; 

II) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso) do/a candidato; 

II) Histórico escolar da graduação (do Cobalto);  

III) Cópia do cartão bancário do/a candidato/a selecionado/a (conta corrente em qualquer banco, vedada à 

indicação de conta poupança e/ou de conta conjunta de qualquer natureza); 

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: Histórico e currículo (Peso 4,0) e entrevista (peso 6,0). Serão 

considerados: a disponibilidade, a experiência profissional e o desempenho acadêmico compatível com 

as atividades referentes à bolsa. 
Data e horário das provas: 03 de maio de 2018 no período da tarde, em horário a ser divulgado às 18 h do dia 

02/05/2018 no mural e página do curso de Licenciatura em Química. 

Local das provas: sala QI011 do prédio Ruth Néia Lessa. 

 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 26 de maio de 2018. 

 
______________________________________ 

Adriana Castro Pinheiro 
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