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Pelo presente torno público que se encontram abertas, do dia dezesseis de 

novembro de dois mil e dez até vinte e dois de novembro de dois mil e dez, em horário 

de funcionamento do Laboratório Corpus, sala 3302, prédio 16, Centro de Educação da 

UFSM, as inscrições para o processo de seleção de bolsistas do Programa de Educação 

Tutorial do LabCorpus, Curso de Letras. Serão selecionados 12 alunos do Curso de 

Letras, equipe que formará o Grupo PET LabCorpus, em processo de instalação; bem 

como serão selecionados mais quatro alunos não-bolsistas (voluntários) que poderão 

fazer parte do referido Grupo, conforme ordem de classificação de cada candidato. A 

classificação, após a apuração das notas, terá a seguinte ordem: primeiro lugar do 

primeiro semestre, primeiro lugar do segundo semestre, e assim sucessivamente, não 

havendo predominância de um semestre sobre outro. 

O aluno deverá permanecer no Programa de Educação Tutorial por pelo menos 

dois anos para fazer jus o certificado de participação, conforme legislação vigente. Aos 

demais será concedida certificação compatível com atividades desenvolvidas. 

A seleção terá validade até trinta de julho de dois mil e onze. 

 

Requisitos 

1 Ter participado do Programa Conexões de Saberes, estar vinculado ao 

Laboratório Corpus, ser aluno do Curso de Letras. 

2 Estar regularmente matriculado no Curso de Letras. 

3 Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais ao programa. 

4 Não ser bolsista de outro programa, nem participar de forma não remunerada 

de nenhum programa (monitoria não remunerada, por exemplo) no momento de assumir 

a vaga como bolsista ou voluntário. 

 



Inscrições 

 

No ato da inscrição o candidato deverá obrigatoriamente apresentar: 

1 Cópia de documento de identidade com foto e cópia do CPF. 

2 Histórico Escolar emitido pelo DERCA. 

3 Currículo Lattes com cópia de documentação comprobatória. 

4 Documento que comprove endereço residencial.  

5 A ausência de qualquer documento exigido implicará na desclassificação do 

candidato. 

   

Seleção 

 

A seleção será feita a partir do histórico escolar (v. 2,0), análise do Currículo 

Lattes (v. 3,0) e entrevista (v. 5,0). Cada aluno concorrerá com os colegas do mesmo 

semestre.  

 

Local e data das entrevistas 

 

As entrevistas serão no dia vinte e dois nos horários agendados no momento da 

inscrição de cada candidato. 

 

Considerações gerais 

 

Os resultados serão divulgados no dia vinte e três de novembro de dois mil e 

dez, data em que os alunos selecionados deverão comparecer ao Laboratório Corpus 

para preenchimento de documentação e assinatura de Termo de Compromisso. 

 

 

 

Santa Maria, 12 de novembro de 2010. 
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