
Universidade Federal do Pará 

Campus Universitário Bragança 

Faculdade de Línguas Estrangeiras 

Edital nº 02 de 16 de junho de 2021 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O LABORATÓRIO DE 

LINGUAGEM 

A Faculdade de Línguas Estrangeiras (FALEST), torna pública a abertura de inscrições 

para seleção de acadêmicos (as) das turmas de graduação em Língua Inglesa para 

provimento de Bolsa de Monitoria em atendimento ao Edital nº 08/2018 

LABINFRA/2019.  

1 – CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento Chamada Pública 17 de junho de 2021 

Inscrição dos candidatos 18 a 23 de junho de 2021 

Homologação das inscrições 23 de junho de 2021 

Resultado da análise da documentação 24 de junho de 2021 

Resultado da análise do currículo 25 de junho de 2021 

Entrevista 25 de junho de 2021 

Divulgação do Resultado  28 de junho de 2021 

 

2 – DOS REQUISITOS: 

2.1. Estar regularmente matriculado/a em curso de graduação na UFPA durante todo o 

período de vigência da bolsa; 

2.2. Não ser aluno/a concluinte; 

2.3. Ter CRG igual ou acima de 8; 

2.4. Disponibilidade de 20h semanais (bolsistas) para dedicação ao projeto. 

2.5. Não ter vínculo empregatício, nem acumular bolsas de qualquer natureza durante a 

vigência desta bolsa, inclusive de estágio. 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES E HOMOLOGAÇÃO  

3.1. Período: 18 a 23 de junho de 2021 

3.2. As inscrições deverão ser realizadas por meio deste link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejd3RJ0d0Vb3GmIpR6fzBcW2ni-

ID_TO7HqxLyD5lbeHiaqQ/viewform e os candidatos deverão enviar para o e-mail 

bragalablinguagem@gmail.com a seguinte documentação: 

a) Histórico escolar 

b) Comprovante de matrícula 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejd3RJ0d0Vb3GmIpR6fzBcW2ni-ID_TO7HqxLyD5lbeHiaqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejd3RJ0d0Vb3GmIpR6fzBcW2ni-ID_TO7HqxLyD5lbeHiaqQ/viewform
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c) Currículo Lattes 

 

3.3 O resultado das homologações das inscrições será publicado no site da FALEST no 

dia 23 de junho de 2021, https://falestbraganca.ufpa.br/.   

OBS.: No caso do envio de documentação incompleta, ou inconformidade com os 

requisitos do item 2 deste Edital, a inscrição será indeferida. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 A seleção será realizada pela coordenação do projeto em 3 etapas, conforme segue: 

4.1.1 A 1 etapa consiste na análise documental e desempenho acadêmico 

(classificatória), conforme item 3.2- (a) e (b); e o resultado será divulgado no dia 23 de 

junho, a partir das 18h00 no site da FALEST, https://falestbraganca.ufpa.br/.    

4.1.2 A 2 etapa consiste na análise do Currículo Lattes  (eliminatória), conforme item 

3.2 – (c); e será divulgada no dia 25 de junho de 2021 a partir das 9h no site da FALEST. 

4.1.3 A 3 etapa consiste na Entrevista individual (eliminatória) e será realizada no dia 

25/06/2021, às 15h00, por videoconferência, somente com os candidatos aprovados na 

etapa 2. O link de acesso à sala virtual será enviado por email aos candidatos. 

4.1.4 Será aprovado o candidato que obtiver melhor desempenho nas etapas 2 e 3 e se 

adequar aos requisitos de bolsista. 

4.1.5 Serão desclassificados os candidatos que obtiverem pontuação total abaixo de 7,0 

(conforme Anexo A, B e C). 

4.2. Serão considerados os seguintes critérios gerais para a seleção: 

a) Desempenho acadêmico; 

b) Participação em atividades acadêmico-científicas; 

d) Conhecimentos gerais relacionados ao acesso à informação. 

 

5. DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO 

5.1 Os resultados serão divulgados no dia 28 de junho de 2021, no site da FALEST, 

https://falestbraganca.ufpa.br/.  

5.2 Os pesos dos critérios de avaliação são os que seguem: 

- Desempenho Acadêmico: Peso 3; 

- Currículo Lattes: Peso 2 

- Entrevista: Peso 5; 

 

5.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais 

obtidas. Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 

5.3.1 Maior pontuação no item 4 do Anexo A. 

5.3.1 Maior pontuação no item 2 do Anexo B. 

5.3.1 Maior pontuação no item 7 do Anexo C. 

5.4 Os candidatos aprovados por meio da divulgação do Resultado deverão realizar 

assinatura de Termo de Compromisso até 05 dias úteis da data de divulgação do resultado 

diretamente com o Coordenador do Projeto. 

 

Obs.: ao resultado desta seleção não caberá recurso. 

 

6. DAS RESPONSABILIDADES DO BOLSISTA 

6.1 Cumprir a carga horária de 20 horas semanais, conforme plano de trabalho a ser 

acordado com a coordenadora do projeto. 

https://falestbraganca.ufpa.br/
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6.2 Estar regularmente matriculado nos períodos letivos referentes à execução da 

proposta;  

6.3 Cumprir cronograma de execução de acordo com o o plano de trabalho.  

 

7 DAS FUNÇÕES DOS BOLSISTAS 

7.1  Auxiliar o professor durante as atividades realizadas no Laboratório de Linguagem; 

7.2  Auxiliar na manutenção e reparos do Laboratório de Linguagem registrando as 

necessidades ao coordenador;  

7.3   Participar dos treinamentos de atualização do software Lab100 e LabTutor; 

7.4  Criar um banco de dados de atividades para o ensino e aprendizagem da língua 

inglesa;  

7.5   Auxiliar os discentes na utilização dos recursos do Laboratório de Linguagem para 

a aprendizagem autônoma; 

7.6   Participar de oficinas e cursos de aperfeiçoamento na área de tecnologias; 

7.8   Publicar e atualizar as redes sociais da FALEST no instagram e facebook;  

7.9   Publicar e atualizar o site da FALEST; 

7.10 Outras atividades relacionadas ao projeto. 

 

8. DA BOLSA E DAS VAGAS 

 

O período de vigência da bolsa é de até dezesseis meses, podendo ser interrompida a 

qualquer momento pela Coordenação do Projeto, caso o bolsista não atenda às 

necessidades das atividades descritas no item 6 deste Edital. O aluno selecionado terá 

direito à bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, a partir de 

01/08/2021. 

 

Vagas Projeto   Área de atuação Período da Bolsa 

01 Laboratório de 

Linguagem 

Ensino e aprendizagem de 

Língua Inglesa 

De 01/08/2021 à 

01/12/2022 

 

O período de bolsa poderá ser prorrogado, de acordo com a disponibilidade financeira 

do projeto. 

 

ATENÇÃO: O pagamento da bolsa está condicionado à liberação dos recursos por parte 

do PPGRAD. 

 

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

À coordenação do projeto reserva-se o direito de resolver os casos omissos e situações 

não previstas neste edital. Em caso de dúvidas entrar em contato através do e-mail 

bragalablinguagem@gmail.com 

 

 

Bragança, 16 de junho de 2021 

 

 

 

Kelly Cristina Marques Gaignoux 

Docente da Faculdade de Letras 

Coordenador (a) do Projeto Laboratório de Linguagem – LABINFRA 2019 
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ANEXO A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA 

Nome do candidato: __________________________________________________ 

Turma: ____________________________ Semestre: ___________ 

Número da matrícula: ___________________________ 

ITEM PONTUAÇÃO NOTA 

1. Disponibilidade de horário para o 

desempenho das atividades no Laboratório de 

Linguagem. 

Não possui disponibilidade 

– 0,0; 

Disponibilidade em apenas 

um turno – 1,0 pontos; 

Disponibilidade em turnos 

distintos – 2,0 pontos 

  

2. Disponibilidade de participação das 

reuniões do Laboratório (quartas-feiras à 

tarde). 

Não – 0,0 pontos; 

Esporadicamente – 1,0 

pontos; 

Disponibilidade permanente 

– 2,0 pontos 

  

3. Participações anteriores em atividades de 

pesquisa e/ou extensão. 

Não possui participação 

anterior – 0,0 pontos; 

Já participou ou participa de 

grupo de pesquisa – 2,0 

pontos; 

Já foi bolsista de iniciação 

científica – 1,0 pontos 

  

4. Capacidade de expressão e argumentação do 

candidato sobre a importância do ensino e 

aprendizagem com uso de recurso tecnológico. 

Ruim – 0,0 pontos; 

Boa – 1,0 pontos; 

Muito boa – 2,0 pontos; 

  

5. Capacidade de expressão e argumentação do 

candidato sobre o interesse neste tipo de 

projeto. 

Ruim – 0,0 pontos; 

Boa – 1,0 pontos; 

Muito boa – 2,0 pontos; 

  

Total 10,0   

NOTA FINAL: __________________ 

 

 

 

 



  

 

ANEXO B 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ITEM PONTUAÇÃO NOTA 

1. Disciplinas de 

Língua Inglesa (de 

I a IV) 

Regular – 1,0 pontos; 

Bom – 3,0 pontos; 

Excelente – 4,0 pontos; 

 

2. Disciplinas 

relacionadas ao 

ensino do Inglês 

Regular – 1,0 pontos; 

Bom – 2,0 pontos; 

Excelente – 3,0 pontos; 

 

3. Outras disciplinas Regular – 1,0 pontos; 

Bom – 2,0 pontos; 

Excelente – 3,0 pontos; 

 

Total  10,0  

 

NOTA FINAL: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

CURRÍCULO LATTES 

 

NOTA FINAL: __________________ 

 

ITEM PONTOS OBTIDOS 

1. Participação em cursos nacionais 

extracurriculares na área de ensino e 

tecnologia 

0,5  

2. Apresentação de resumo em congresso 

e seminário científico regional 

(apresentação oral) 

0,5  

3. Membro de comissão organizadora de 

eventos 

1  

4. Participação em eventos científicos 

nacionais 

1  

5. Participação em eventos científicos 

voltados para tecnologia 

2  

6. Participação da semana 

acadêmica/calouros da Ufpa 

2  

7. Participação em cursos, oficinas, lives 

oferecidas pela faculdade 

3  

Total  10,0  


