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INSCRIÇÃO AO PROGRAMA DE BOLSA DE EXTENSAO 

 
A Coordenação do Projeto de Extensão Formação em Pedagogia Freireana, ligado ao Curso de 

Publicidade e Propaganda, campus São Borja torna público que, no período de 12 a 25 de agosto de 
2014, estarão abertas as inscrições à seleção de candidatos ao Programa de Extensão – parceria 
Campus SÃO BORJA E CAMPUS SÃO GABRIEL conforme descrito a seguir: 

 
1. PÚBLICO – ALVO: Discentes do campus de São Borja em conformidade com o item 3 deste Edital.  
 

2. MODALIDADES: A modalidade em seleção é única: Tutor para ensino PRESENCIAL E EAD, 
remunerada. 
 
3. DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 

Para poder candidatar-se às vagas disponibilizadas no edital, os candidatos devem:  
a) Estar regularmente matriculado na Universidade; qualquer curso do  campus SÃO BORJA 
b) Ter disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas: 20 HORAS 
SEMANAIS efetivas, com relatório de atividades semanal  
c) Demonstrar conhecimento relevante sobre os temas abordados No projeto a qual  está se 
candidatando: educação popular, método Paulo Freire, Educomunicaçao, agricultura familiar e 
educação no campo  
d) Ter interesse no desenvolvimento acadêmico-científico e ser proativo 
e) Ter conhecimento em moodle, tecnologias digitais, fotografia e produção gráfica e aulas para   
EAD  
f) Ter desejo pela docência e ser muito responsável , organizado e autônomo  
g) alunos com curso de Magistério/Pedagogia  completo e experiência docente  TERÃO 
PRIORIDADE na seleção 
h) o trabalho iniciará em final de setembro e terá atividades aos sábados, inclusive.  
i) não ter  sido reprovado em mais de duas disciplinas  

 
4. DO PROCESSO SELETIVO 

No ato da inscrição ao processo seletivo para as vagas de Bolsista  de Extensão, o candidato 
deverá apresentar a ficha de inscrição 
 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
Currículo: enviar até dia 25/08 p mail merlileal@gmail.com  
Carta de Intenções: até o dia 25/08 
 

Entrevista: dia  29 de agosto, 17 horas,   para aprovados nas etapas anteriores 
 
 
7. DATA E LOCAL DA ENTREVISTA 
 
DIA 29  DE AGOSTO, UNIPAMPA- sala  303, 15h30min  

mailto:merlileal@gmail.com
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08. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
Os resultados serão divulgados até o dia  05 de setembro de  2014.   
ATENÇÃO: Caso nenhum candidato seja aprovado, haverá novo processo de 

seleção aberto á comunidade. 
 
IMPORTANTE: O contrato de estágio iniciará SOMENTE em final de setembro, 

quando iniciará o projeto. 
 
09. ALTERAÇÕES NO EDITAL 

Adendos ou novos Editais serão publicados no mural acadêmico da UNIPAMPA São Borja. 
 
10. LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão efetuadas via mail, com envio de currículo e carta de intenções.  
 
11. NÚMERO DE VAGAS 

 2 vagas  
 
 
12. PLANO DE TRABALHO INICIAL 
 Os alunos selecionados deverão, a contar da data de divulgação dos resultados, organizar um 
plano de trabalho, e desenvolvê-lo no decorrer do semestre, nas horas previstas para tais atividades. O 
plano de trabalho deverá conter o número de horas semanais que o aluno irá dedicar à atividade, que 

são obrigatoriamente de 20 horas semanais.  
 
 

 
Merli Leal Silva 

Coordenadora Projeto Extensão Formação em Pedagogia Freireana  
Campus São Borja 

Universidade Federal do Pampa 
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EDITAL  
 

FICHA DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE BOLSISTA  AO PROGRAMA DE EXTENSAO  
 

Nome do candidato: ______________________________________________________ 

Curso: ______________________________________semestre: __________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Telefone: _______________________________________________________________ 

Data de nascimento: 

 

Motivação para a bolsa e habilidades para o projeto: 

__________________________________________________________________________ 

Experiência como bolsista 

_________________________________________________________________________ 

Relação de horários disponíveis para o trabalho de campo : 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Programas gráficos e de edição que domina: 

 

Conhecimento de moodle e aulas em EAD? 

 

Como  você identifica que é responsável e proativo?  

Consegue cumprir plano de trabalho com autonomia?  

Toma decisões e trabalha sem precisar ser cobrado o tempo todo?  

Toma iniciativa e faz as coisas acontecerem ou espera que alguém mande? 

 

 

 
São Borja       ____/_______/______ 

 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Candidato  


