
 
 

GALERIA INTERCULTURAL MAGLIANI – CAMPUS JAGUARÃO 

 

 

EDITAL 01/2017 

 

 

PROJETO: Inauguração da Galeria Intercultural Magliani com exposições artísticas de 

Maria Lídia dos Santos Magliani e literária de Caio Fernando de Abreu 

 

A Galeria Intercultural Magliani – GIM, no uso de suas atribuições legais, torna pública 

a abertura de processo seletivo para monitoria, conforme aprovação em chamada interna 

nº 03/2017 da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários – PRAEC, da 

UNIPAMPA. 

Os objetivos da Galeria são: possibilitar, com a implementação do espaço intercultural e 

multiuso, a produção e a propagação de outras linguagens estéticas dentro das artes 

plásticas e visuais; promover a experiência à comunidade acadêmica e fronteiriça, a 

exporem seus trabalhos plásticos e visuais resultantes do diálogo integrador; estimular o 

trânsito da comunidade externa à UNIPAMPA para a visitação da Galeria intercultural 

multiuso, bem como o olhar contemplativo e crítico do público para com as obras 

expostas. 

 

 

1. DAS VAGAS 

 

Seleção de candidatos a monitor da Galeria Intercultural Magliani – GIM. 

Vagas: 2 vagas. 

Local: Galeria Intercultural Magliani (GIM) – Campus Jaguarão. 

Carga Horária: 20 horas semanais. 

Turno: manhã e/ou tarde e/ou noite. 

Cidade: Jaguarão/RS. 

Remuneração: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Vigência de até 4 (quatro) meses – entre setembro e dezembro de 2017, podendo ser 

interrompida a qualquer momento. 

Requisitos: ser discente dos cursos de Tecnologia em Gestão de Turismo (cursando do 

segundo ao quarto semestre) ou de Bacharelado em Produção e Política Cultural 

(cursando do segundo ao sétimo semestre). 

 

 

2. DAS ATIVIDADES 

 

Os bolsistas terão como atividades a contribuição com o planejamento, organização e 

operacionalização da Galeria, em especial com sua cerimônia de inauguração, com as 

exposições artísticas de Maria Lídia dos Santos Magliani e literária de Caio Fernando de 

Abreu, entre outras exposições e demais demandas provenientes da rotina da Galeria. 

A cada mês o monitor deverá entregar um relatório das atividades realizadas. 



3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

As inscrições para seleção dos monitores estarão abertas no dia 30/08/17 das 14h às 17h 

e no dia 31 de agosto de 2017 das 8h às 10h, na Sala 110, Laboratório do Curso de 

Turismo. 

 

 

3.1 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: 

 

I. Estar regularmente matriculado e frequentando as aulas no curso de Tecnologia em 

Gestão de Turismo (cursando do segundo ao quarto semestre) ou do Bacharelado em 

Produção e Política Cultural (cursando do segundo ao sétimo semestre) da 

Universidade Federal do Pampa; 

II. Demonstrar interesse no projeto Galeria Intercultural Magliani e nas demais 

atividades da rotina da Galeria;  

III. Ter interesse no desenvolvimento acadêmico-científico;  

IV. Estar disposto a acompanhar as atividades de monitoria propostas pelos professores 

que compõem o projeto de extensão; 

V. Ter disponibilidade de 20 horas semanais para trabalho de monitoria nos períodos 

estipulados pela comissão de seleção; 

VI. Não exercer atividade remunerada ou possuir vínculo com bolsas em projetos como 

PET, PIBID, PDA entre outros. 

 

Observação: É vedado aos discentes contemplados por outros auxílios institucionais, na 

forma de bolsa, o recebimento simultâneo do auxílio oriundo da presente Chamada, 

excetuando-se os auxílios de permanência. 

 

 

3.2 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

I. Ficha de inscrição, anexo I deste edital; 

II. Histórico escolar atualizado (emitido no sistema GURI com carimbo e assinatura da 

Secretaria Acadêmica do Campus); 

III. Currículo Lattes impresso; 

IV. Carta de intenções, anexo II deste edital; 

 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

A seleção dos monitores será realizada em duas etapas: 

1ª Etapa: Avaliação do desempenho acadêmico, do currículo do candidato e da ficha de 

inscrição – caráter eliminatório (peso 30 pontos); 

2ª Etapa: Avaliação da carta de intenções – caráter classificatório (peso 70 pontos). 

Observação: para cumprimento das finalidades do Decreto nº 7.234/2010 PNAES, dar-

se-á preferência, na seleção de bolsistas, aos discentes que atendam aos critérios de 

vulnerabilidade socioeconômica da UNIPAMPA, isto é, que recebam auxílio do 

Programa Permanência (PP). 

 

 



5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

A divulgação da relação dos candidatos aprovados, em ordem de classificação, ocorrerá 

no dia 31 de agosto de 2017, até as 12h. Os candidatos aprovados fora do número de 

vagas formarão um cadastro reserva e poderão ser chamados durante o prazo de validade 

do processo seletivo. 

Parágrafo único: A interposição de recursos poderá ser realizada no dia 31 de agosto de 

2017 até as 14h na Sala 110 do Campus Jaguarão, Laboratório de Turismo.  

 

 

6. CRONOGRAMA 

 

 

Publicação do edital 29/08/17 

Inscrições 30 a 31/08/17 

Seleção 31/08/17 

Divulgação do resultado final 31/08/17 

Recursos 31/08/17 

Prazo para início da monitoria voluntária 01/09/17 

 

  



ANEXO I 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Candidato (a) (nome completo): 

Matrícula: 

Data de nascimento: 

Endereço completo: 

Telefone: 

E-mail:  

Semestre que está cursando: 

Previsão de conclusão de curso em: 

Qual a minha disponibilidade de dias e de horários para cumprimento das 20 horas 

semanais previstas à realização das atividades de monitoria na Galeria Intercultural 

Magliani – GIM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaguarão,        de                                      de 2017. 

 

 

_______________________________________  

Assinatura do (a) candidato (a) 

 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE MONITORIA AO PROJETO: Inauguração da 

Galeria Intercultural Magliani com exposições artísticas de Maria Lídia dos Santos 

Magliani e literária de Caio Fernando de Abreu 

Participante (nome completo): 

Recebido por: 

Assinatura: 

Jaguarão,      de                                      de 2017. 

 



ANEXO II 

 

CARTA DE INTENÇÕES 

Justifique a sua aderência ao projeto e propostas para desenvolvimento durante o período 

de monitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


