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1. EDITAL 

 
A Coordenação de Inclusão e Diversidade/CID e o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão/NAI tornam público que 

realizarão Processo Seletivo para o preenchimento de vagas para o “Programa de Bolsas de Desenvolvimento 

Institucional”, de acordo com a Portaria do Reitor 762/2018. 
 

 
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

As Bolsas de Desenvolvimento Institucional têm objetivo de implementar programa de bolsas no âmbito da 

administração da UFPel, de modo a contemplar objetivos e ações estratégicas da instituição, conforme 

estabelecidos no PDI, além de possibilitar a iniciação ao trabalho técnico profissional nas atividades da gestão 

administrativa aos discentes de graduação na UFPel.. 

 
   

3. REQUISITOS GERAIS: 

 

Para participar do Programa de Bolsas Acadêmicas, o acadêmico deverá: 

 

a) Estar regularmente matriculado e frequentando curso de Graduação na UFPel, de acordo com as vagas 

disponíveis; 

b) Não ter outras modalidades de bolsa, exceto aquelas vinculadas à Pró-Reitoria de Assistência 

Estudantil – PRAE; 

c) Ter desempenho acadêmico compatível com a função que se propõe a exercer e com tarefas 

relacionadas às bolsas de graduação; 

d) Ter disponibilidade de vinte horas semanais para o exercício das tarefas pertinentes à concessão da 

bolsa.             

 

   

4. CARGA HORÁRIA, VIGÊNCIA E VALOR DAS BOLSAS: 

 

As bolsas terão vigência entre o período de 20 de julho a 31 de dezembro de 2020. 

O valor de remuneração será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, com carga horária total de 20 horas 

semanais, totalizando 80 horas mensais. 

 

 

5. DAS VAGAS: 

 

Para o presente exercício, será contemplada uma (01) vaga para o exercício de funções junto à Seção de 

Tradutores Intérpretes de Libras - SI/NAI. 

 

  

6. ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES E SELEÇÃO: 

 

- Período/horário das inscrições: Inscrições de 14 a 16 de julho de 2020, das 9h às 18h. 

- Forma das inscrições: O/A candidato/a deverá enviar os documentos de inscrição para o e-mail 

interprete.libras.ufpel@gmail.com até as 18h do dia 16/07/2020. 
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7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, DESCRIÇÃO DA VAGA E FORMA DE AVALIAÇÃO:  

 

As inscrições e a seleção de candidato/a serão realizadas diretamente pela Seção de Tradutores 

Intérpretes de Libras, ligada diretamente ao NAI, que ofertam a vaga de bolsa, conforme os seguintes 

requisitos de inscrição e seleção, definidos pela unidade. 
 

Vaga Contemplada: 01 Vaga 

 

Requisitos: 

- Estar matriculados/as nos cursos de graduação em Jornalismo ou Cinema e Audiovisual na UFPel; 

- Possuir experiência em edição audiovisual com programas profissionais, inserção de legendas e janela de 

interpretação para Libras e outras ferramentas que possibilitem a acessibilidade em vídeos; 

- Não ter outras modalidades de bolsa, exceto aquelas vinculadas à Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – 

PRAE; 

- Ter disponibilidade de vinte horas semanais para o exercício das tarefas pertinentes à concessão da bolsa. 

 

Datas e Local de Inscrição: Enviar e-mail para interprete.libras.ufpel@gmail.com, contendo os documentos 

para inscrição, no período de 14 a 16 de julho de 2020, das 9h às 18h. 
 

Documentos para Inscrição: 

- Ficha de Inscrição (disponível em https://wp.ufpel.edu.br/nai/formularios-2/); 

- Carta de motivação para atuar como bolsista; 

- Histórico UFPel; 

- Link de acesso a um trabalho realizado pelo/a candidato/a com o uso de, no mínimo, legendas e sobreposição 

de imagens (este pode ter sido criado apenas para a seleção). 

O candidato que não entregar algum dos documentos será eliminado do processo. 

 

Data da Seleção: 17/07/2020, pelos turnos da manhã e tarde. 

 

Avaliação: 

- Histórico escolar (fornecido pela CRA ou cobalto) a ser entregue junto com a ficha de inscrição (3,0 pontos); 

- Carta de motivação para atuar como bolsista com descrição de experiências na área da vaga – a ser entregue 

junto com a ficha de inscrição (5,0 pontos); 

- Trabalho de audiovisual – disponibilizado via link de acesso pelo/a candidato/a (2,0 pontos). 

 

Responsável: Joseane Maciel Viana 

 

8. RESULTADO: 

 O resultado será divulgado até 17/07/2020, na página do NAI https://wp.ufpel.edu.br/nai/ 

 

 

9. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 14 de julho de 2020. 

 

Joseane Maciel Viana 

Chefe da Seção de Tradutores Intérpretes de Libras 

 

 

Mírian Pereira Bohrer 

Chefe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 
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