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EDITAL 01/2019 – PROCESSO SELETIVO DE VLUNTÁRIOS PARA O 

PROGRAMA LETRAMENTO MULTÍDIA ESTATÍSTICO - LEME /FURG 

 

O PROGRAMA LETRAMENTO MULTÍDIA ESTATÍSTICO - LeME /FURG,  

torna público este Edital para seleção de voluntários, matriculados nos Cursos de 

Graduação de Licenciatura (Pedagogia, Matemática, Física, Ciências Biológicas, 

Química, Educação Física, Geografia, História, Letras, Artes Visuais) da Universidade 

Federal do Rio Grande - FURG, para composição da equipe do LeME para atuar no 

ensino, pesquisa e extensão nos anos finais do Ensino Fundamental.  

1. Atribuições 

Os estudantes de graduação voluntários terão a oportunidade de participar das 

reuniões de planejamento de ensino e pesquisa, bem como atuar como ministrantes do 

LeME nas escolas de Rio Grande. 

2. Atestado  

O Programa LeME nos anos finais do Ensino Fundamental, denominado 

“Letramento Multimídia Estatístico LeME: uma interação entre a pesquisa acadêmica e 

a realidade escolar”, atestará a participação, por 40h, durante o segundo semestre letivo 

de 2019. Destaca-se que esta participação, como voluntário, poderá se estender até 

2021/1, podendo ser ampliadas as horas de atuação. Estas horas contemplam de reuniões 

e planejamento, assim como o curso de formação realizado para preparação da prática 

docente em Educação Estatística, e por último a inserção como docente no Projeto LeME 

nas escolas. 

3. Requisitos para ser candidato 

  - Ser acadêmico regular de um dos Cursos de Graduação de Licenciatura 

(Pedagogia, Matemática, Física, Ciências Biológicas, Química, Educação Física, 

Geografia, História, Letras, Artes Visuais) da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG; 

- Ter ingressado no atual curso de graduação em 2019 ou 2018 ou 2017; 

- Ter disponibilidade às segundas-feiras às 14h 20min às 17h; 

- Ter disponibilidade, integral, no dia 05/10/2019 (sábado) para formação; 

- Ter disponibilidade de dois turnos diurnos (manhã ou tarde) para ir até a 

escola. 



 

 

4. Inscrição, Entrega de Documentação e Seleção 

A inscrição, entrega de documentação e seleção será realizada no dia 23/09/2019 

das 14h20 às 16h, no Laboratório de Estudos Cognitivos e Tecnologias na Educação 

Estatística – LabEst, situado no anexo pavilhão 2 (em frente a secretaria do IMEF) do 

Campus Carreiros. Das 14h 20min às 14h40 a inscrição será realizada mediante a 

entregua do atestado de matrícula de 2019/2, contendo as disciplinas em que está 

matriculado e a grade de horários (emitido pelo próprio estudante).  Das 14h40 às 16h 

ocorrerá uma apresentação do LeME e uma entrevista coletiva com os candidatos. 

 

5. Critério de Seleção 

- Disponibilidade de horários; 

- Entrevista.  

 

6. Divulgação Final dos Resultados 

Os resultados serão divulgados no dia 27/09/19 no mural do LabEst – Anexo pavilhão 2. 

Maiores esclarecimentos através dos e-mails: gabrielabraz@furg.br (Assistente de 

Extensão do Programa Letramento Multimídia Estatístico - LeME) ou mauren@furg.br. 
 

 

 

 

 

Profa. Dra. Mauren Porciúncula  

Coordenadora do Programa Letramento Multimídia Estatístico - LeME 
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