
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA

O Grupo de Estudos em Educação Física e Esportes - GEEFE torna público por meio
deste Edital as normas para o processo de inscrição e seleção de bolsista.

1 Dados da bolsa
1.3 Modalidade da bolsa: Bolsa de 20 horas - R$ 400,00

2 Atividades do bolsista
O bolsista deverá desenvolver pesquisa de iniciação científica e estudos relacionados à área de
Ensino, bem como, auxiliar nas pesquisas dos mestrandos do Programa de Pós-Graduação de
Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde. Além dessas atividades, será necessário
participar das reuniões semanais do grupo de estudo.

3 Dos requisitos para candidatura à bolsa
3.1 Ser discente regularmente matriculado no curso de Educação Física ou Fisioterapia ou
Ciências da Natura da Unipampa;
3.2 Ter disponibilidade de 20 horas semanais para atender as atividades do Grupo de Estudos;
3.3 Não ser beneficiário de outra bolsa na UNIPAMPA, com exceção dos auxílios do Plano de
Permanência;

4 Procedimento de inscrição
4.1 O aluno interessado em concorrer à bolsa deverá enviar os seguintes documentos para o
e-mail phillip@unipampa.edu.br, até 09/05/18:
4.1.1 Ficha de inscrição (Anexo I);
4.1.2 Curriculum Lattes;
4.1.3 Histórico Escolar.

4.2 No momento da entrevista, o aluno interessado deve entregar os seguintes documentos:
4.2.1 Declaração de disponibilidade de tempo, conforme Anexo II;
4.2.2 Declaração de que não exerce outra atividade remunerada, conforme Anexo III.

5 Cronograma
5.1 Período de inscrição: 08/05/2018 a 09/05/2018
5.2 Período das entrevistas e análise dos documentos: 10/05/2018
5.3 Divulgação do resultado: 11/05/2018

Uruguaiana, 08 de maio de 2018.

Prof. Dr. Phillip Vilanova Ilha
Coordenador do GEEFE

Universidade Federal do Pampa - Campus Uruguaiana



ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo:______________________________________________________

Curso:_________________________________

Número da Matrícula:_____________________

Data de Nascimento:____ / ____ / _______

Número da Carteira de Identidade (RG): ____________________________

Número do CPF:_________________________

E-mail:______________________________________________________________

Telefone para contato:(___) _________________________

Dados bancários

Banco:___________________________________

Agência:__________________________________

Número da Conta Corrente:___________________

________________________________
Assinatura



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO

Eu, ____________________________________________________________, portador (a) do

RG nº _________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº ___________________________,

declaro, sob as penas da lei, que tenho disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para me

dedicar ao desempenho das atividades do projeto. Declaro ainda a inteira responsabilidade

pelas informações contidas nesta declaração, estando ciente de que a omissão ou a

apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam minha exclusão

deste processo de seleção.

Uruguaiana,_____de______________ de 2018.

_______________________________
Assinatura do discente



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA

Eu, ____________________________________________________________, portador(a) do

RG nº _________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº ___________________________,

declaro, sob as penas da lei, que não exerço nenhum tipo de atividade remunerada. Declaro

ainda a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando ciente

de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes

implicam minha exclusão do processo de seleção.

Uruguaiana,_____de______________ de 2018.

_______________________________
Assinatura do discente


