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EDITAL 024/2021- SELEÇÃO DE BOLSISTA APE/FURG  

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AO ESTUDANTE 

 

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis torna pública a seleção de um (a) estudante bolsista 

para atuação junto ao PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AO 

ESTUDANTE – executado pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis em parceria com o Instituto de 

Letras e Artes (ILA) no Campus FURG São Lourenço do Sul. 

O/A bolsista atuará no Projeto de Ensino “Ateliê Literário: as emoções através da arte”, 

vinculado ao Curso de Licenciatura em Letras-Português e Literaturas de Língua Portuguesa, do 

Campus São Lourenço do Sul, coordenado pela Profª Claudia Camila Lara e pela PRAE. O/A 

bolsista fará jus a uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ao mês, para 12 horas 

semanais, com início em 15 de julho de 2021 e término em 31/12/2021.  

 Poderão se inscrever neste edital, os/as estudantes de graduação vinculados ao Curso de 

Letras-Português e Literaturas de Língua Portuguesa do Campus São Lourenço do Sul, mediante 

envio de nome completo e número de matrícula, seguido de uma carta de intenções para o e-mail 

praecampisls@furg.br no período de 09/07/2021 a 12/07/2021, com no máximo 30 linhas, 

considerando: 

 - disponibilidade de 12 horas semanais para atuação no Projeto; 

 - experiências anteriores em atividades de ensino, pesquisa, cultura e extensão e impactos na 

sua formação acadêmica; 

 - domínio de ferramentas de informática, aplicativos, editor de textos e imagens;  

 - intencionalidade e motivação do (a) candidato (a) para atuação no referido projeto. 

 A homologação das inscrições será divulgada no dia 13/07/2021, na página da FURG e no 

Instagram: @infofurg.  

 Será realizada uma entrevista com os(as) candidatos homologados(as). A entrevista ocorrerá 

de forma remota e será conduzida pelas coordenadoras do projeto. A data e o horário de cada 

entrevista serão divulgados junto à homologação das inscrições. O link de acesso à entrevista será 

enviado por email para cada candidato. Caso ocorram problemas técnicos no momento da 

entrevista, será agendado um novo horário. 



 

 A seleção levará em conta os seguintes critérios: 

 - a disponibilidade do (a) candidato (a) de 12 horas semanais para atuação no Projeto; 

 - clareza e objetividade das ideias e reflexões constantes na Carta de Intenção de cada 

candidato (a); 

 - Não receber, concomitantemente, duas bolsas da FURG ou de outro órgão financiador, 

exceto benefícios durante a vigência da bolsa; 

 - intenções e motivações para participar do Projeto. 

 - desempenho na entrevista online. 

 

O resultado será divulgado até o dia 15/07/2021, na página da FURG e no Instagram: 

@infofurg.  

 

São Lourenço do Sul, 09 de Julho de 2021. 

 

 

Daiane Teixeira Gautério 

Pró-reitora de Assuntos Estudantis 

 

 

 


