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Pelo presente, torno público que se encontram abertas, do dia treze (13) de maio até
o dia vinte e dois (22) de maio do ano de dois mil e vinte um, as inscrições para o processo
de seleção de bolsistas e de colaboradores do Laboratório de Pesquisa, Ensino e
Aprendizagem de Línguas Online (LabEon), do Curso de Letras.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via formulário eletrônico e
e-mail até às 23h59min do dia vinte e dois (22) de maio do ano de dois mil e vinte um. Não
serão aceitas inscrições que forem realizadas em outra modalidade ou que estejam fora do
prazo previsto neste edital.

1. Sobre as vagas

Serão selecionados 10 (dez) alunos de graduação, sendo que:

I. duas (2) vagas serão para bolsistas do Curso de Letras-Inglês para atuar
como tutor de cursos on-line de língua inglesa (disponibilidade de 20
horas/semanais). A atividade consiste em ministrar aulas de língua inglesa,
por meio do curso e-3D, na modalidade remota;

II. duas (2) vagas serão para bolsistas provenientes do Curso de Letras-Inglês
para atuar como monitor nos cursos on-line de língua inglesa oferecidos pelo
LabEon (disponibilidade de 10 horas semanais). A atividade consiste em
monitorar as aulas de língua inglesa, por meio do curso e-3D, na modalidade
remota e contribuir com a seleção de materiais didáticos digitais para uso no
curso;

III. um (1) bolsista administrativo (podendo ser de qualquer curso de graduação,
entres os citados na seção “Requisitos para ser bolsista em outras
funções”). As atividades do bolsista são administrativas, como registro de
atas de reuniões, acompanhamento do processo de divulgação e de
inscrição dos cursos do LabEon, elaboração e divulgação de informação em
redes sociais do projeto e elaboração e registro de certificados
(disponibilidade de 16 horas semanais);

IV. cinco (5) discentes serão colaboradores/voluntários (não bolsistas), podendo
ser de diferentes cursos de graduação para participar de diferentes projetos
pertencentes ao LabEOn que envolvem desenvolvimento de materiais
didáticos digitais (produção de videoaulas, materiais no Moodle, etc.),
programação e design de jogos e aplicativos, produção de editoração
(editoração de livros, ebooks), peças visuais (cartazes, imagens para uso do
LabEon ou dos demais projetos relacionados).



Essa equipe integrará o LabEOn a partir do mês de junho do presente ano, conforme ordem
de classificação dos candidatos e disponibilidade da existência de bolsas.

A classificação obedecerá ordem decrescente das notas apuradas pela banca
avaliadora. A nota mínima para aprovação é 7,0. A seleção terá validade de um ano a
contar da data de publicação do resultado final.

No ato da inscrição, o aluno deverá selecionar apenas uma das vagas disponíveis,
sendo elas:

- tutor de língua inglesa (bolsista);
- monitor de língua inglesa (bolsista);
- bolsista administrativo e responsável pelo gerenciamento de redes sociais;
- colaborador(a) para desenvolvimento de material didático digital de línguas

adicionais (voluntário);
- colaborador(a) para atuação no projeto de jogos e aplicativos (programação,

design ou narrativa) (voluntário);
- colaborador(a) para o desenvolvimento de atividades de design visual no

projeto de Jogos e Aplicativos;
- colaborador (a) para editoração e design visual de materiais didáticos do

labeon.

1.1 Requisitos para ser bolsista TUTOR para atuação no curso online de Língua
Inglesa;

1.1.1 Ser aluno regularmente matriculado no Curso de graduação em Letras-Inglês,
a partir do 3º semestre;

1.1.2 Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais ao LabEOn, conforme
indicado nas vagas;

1.1.3 Não ser bolsista de outro programa (PIBID, PET) ou laboratório, no momento
de assumir a vaga como bolsista;

1.1.4 Saber utilizar tecnologias básicas tais como word, powerpoint, excel ou os
aplicativos do Google drive e Moodle;

1.1.5  Ter acesso ilimitado a internet para realizar suas atividades como bolsista.

1.2 Requisitos para ser monitor de língua inglesa

1.2.1 Ser aluno regularmente matriculado no Curso de graduação em Letras-Inglês,
a partir do 1º semestre;

1.2.2 Ter disponibilidade para dedicar 10 horas semanais ao LabEOn, conforme
indicado nas vagas;

1.2.3 Saber utilizar tecnologias básicas tais como word, powerpoint, excel ou os
aplicativos do Google drive e Moodle;

1.2.4  Ter acesso ilimitado a internet para realizar suas atividades como bolsista.

1. 3 Requisitos para ser bolsista bolsista administrativo



1.3.1 Ser aluno regularmente matriculado em um dos seguintes Cursos de
graduação, a partir do 1º semestre (Letras-Inglês, Letras-Português; Letras-Espanhol,
Comunicação, Relações Públicas ou Administração);.

1.3.2 Ter disponibilidade para dedicar 12 ou 16 horas semanais ao LabEOn,
conforme indicado nas vagas;

1.3.3 Não ser bolsista de outro programa (PIBID, PET) ou laboratório, no momento
de assumir a vaga como bolsista;

1.3.4 Saber utilizar tecnologias básicas tais como word, powerpoint, excel ou os
aplicativos do Google drive, fazer uso de redes sociais e ter acesso ilimitado a internet para
realizar suas atividades como bolsista.

1.4 Requisitos para ser colaborador (voluntário) em outras funções

1.4.1 Ser aluno regularmente matriculado em um dos seguintes Cursos de
graduação, a partir do 1º semestre (preferencialmente de cursos tais como Ciência da
Computação; Sistemas para Internet, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação,
Design visual; Artes Visuais, Comunicação, Produção editorial, Letras-Inglês);

1.4.2 Ter disponibilidade para dedicar até 8 horas semanais ao LabEOn;
1.4.3 Saber utilizar tecnologias básicas (word, powerpoint, excel ou os aplicativos do

Google drive);
1.4.4 Discentes dos cursos de graduação em áreas tecnológicas tais como Ciência

da Computação, Sistemas de Internet, Engenharia de computação e Sistemas de
Informação devem conhecer ou ter domínio básico quanto ao uso de softwares tais como
Unity (Engine para desenvolvimento de jogos digitais), conhecimento básico/intermediário
de linguagens de programação(JavaScript, C#, por exemplo);

1.4.5 Discentes dos cursos de graduação em áreas tais como Design Visual, Artes
Visuais, Comunicação, Produção Editorial devem possuir conhecimento
básico/intermediário sobre um dos editores de imagens (Photoshop ou Coreldraw), editores
de vídeos e/ou de textos/livros.

1.4.6 Ter acesso ilimitado a internet para realizar suas atividades como colaborador.

1.5 Benefícios para os discentes que desejam participar do LabEOn:

1.5.1 registro do aluno(a) como participante em projeto de pesquisa no Gabinete de
Projeto;

1.5.2 certificado para validar sua participação como ACG (Atividade Complementar
de Graduação);

1.5.3 experiência na produção de material didático e na organização estrutural de
aulas remotas;

1.5.4 experiência prática na preparação e na execução de aulas remotas de língua
inglesa.

2. Inscrições

No ato da inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente



a) preencher o formulário https://forms.gle/X1Ahs1wixT9usTiU8 e enviar os
comprovantes de submissão solicitados no formulário (Foto Digital, Cópia dos
documentos RG, CPF, Comprovante de Matrícula e Histórico Escolar);

b) enviar e-mail para labeon@ufsm.br informando que preencheu o formulário de
inscrição para concorrer a vaga de bolsista (vaga) e/ou de colaborador, com a
função pretendida.

A ausência de qualquer documento exigido implicará na desclassificação do candidato.

3. Sobre a Seleção

A seleção será feita a partir do histórico escolar (valor 2,0), análise do Currículo Lattes
(valor 1,0) e entrevista (valor 7,0).

Obs: No momento da entrevista, para os candidatos à tutoria, a entrevista será feita em
língua inglesa.

4. Local e data das entrevistas

As entrevistas ocorrem on-line, em horários a serem agendados posteriormente e
informados via endereço de e-mail que o candidato indicará no momento da inscrição.

5. Sobre o resultado

O resultado preliminar será divulgado no site do NUPEAD
(https://www.ufsm.br/grupos/NUPEAD) no dia vinte e cinco (25) de maio de dois mil e vinte
e um.

O encaminhamento de recursos poderá ser feito através de e-mail para labeon@ufsm.br,
coordenadora do LabEOn, até a meia-noite do dia vinte e seis (26) de maio de dois mil e
vinte e um, posto que os resultados finais serão divulgados até o dia vinte e oito (28) de
maio do corrente ano.

6. Considerações gerais:

A partir do dia trinta e um de maio de dois mil e vinte e um, os alunos selecionados serão
chamados a comparecer à reunião on-line, a qual será previamente agendada, para
preenchimento de documentação e assinatura de Termo de Compromisso.

Casos omissos a este edital serão julgados pela Comissão de Seleção, sendo que as
decisões desta comissão são soberanas.

Santa Maria, 12 de maio de 2021.

Profª. Dra.Susana Cristina dos Reis
Coordenadora Geral Laboratório de Pesquisa, Ensino e Aprendizagem de Línguas Online
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