
ANEXO 01 – Editais PRE/CEC/NUPROP Nº 14 e 15/22 

 

MODELO DE EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE MONITORIA 

 

Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE MONITORIA 

 

1. EDITAL 

O/A Professor/a Cássio Cassal Brauner ...........................................da Unidade Acadêmica 

..Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel.............................. da Universidade Federal de Pelotas, 

torna público que realizará Processo Seletivo para o preenchimento de uma vaga 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 ..14../2022, conforme a 

identificação do Campo 2.                                                                                                                                       

 

2. IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome da(s) disciplina(s) objeto do Edital com o(s) código(s): Zootecnia de Bovinos (1240013) e 

Bovinocultura de corte 

(1240059)......................................................................................................................................... 

Nome do/a Professor/a Orientador/a: Cássio Cassal Brauner................... 

Período de Atividades: de 01/09/2022 a 30/11/2022. 

Modalidade da vaga:. Ampla Concorrência.......................................  

Período e horário das inscrições: 19/08 a 22/08 ..................... 

Local das inscrições: Através do email cassiocb@gmail.com ................................................ 

Requisitos para a inscrição:  

a) estar matriculado em curso de graduação da UFPEL; 

b) dispor de 20h semanais para se dedicar às atividades da bolsa; e 

c) não receber qualquer outro tipo de bolsa no âmbito da UFPEL, exceto os auxílios recebidos p

ela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE); 

d) Enviar no email da inscrição (anexo) uma carta de apresentação com a motivação para 

ser monitor (a) juntamente com um texto sobre a atual conjuntura dos 

sistemas de produção de bovinos de corte no Rio Grande do Sul em no 

máximo uma página A4 em espaçamento 1,5 e fonte arial 12 salvo em 

pdf.........................................  

Peso e critérios de avaliação: Avaliação escrita sobre sistemas de produção de bovinos de corte 

(peso 7,0). Os cinco melhor avaliados serão chamados para entrevista (peso 3,0) 

Data e horário das avaliações: Entrevista no dia 24/08 as 12:30 hrs  

Local das avaliações: . Sala 402 do Departamento de Zootecnia – FAEM – UFPel.................. 

 

3. ASSINATURA 

______________________ __________________________ 

Prof. Cássio Cassal Brauner 

 Orientador/a do Bolsista de Monitoria 
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