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Critérios de Seleção do Bolsista 

Modalidade 

x Ensino e monitoria em componente curricular 

 

Nome do Orientador: Fernanda Vargas Ferreira 

Vinculado a qual projeto/proposta 
ou componente(s) curricular(es)? 

Seminários do Grupo de Estudos e Pesquisa em Fisioterapia e Saúde Pélvica - 
GEPEFISP (UNIPAMPA) 

 

Informe os critérios de seleção do bolsista (conforme item 3.2.11.2., durante o processo de seleção, sugere-se ao 
orientador que a nota final da avaliação seja multiplicada por um fator de correção para as candidatas que forem mães 
com filho(s) de idade até dez anos): 

1) Estar regularmente matriculado no Curso de Fisioterapia da Unipampa a partir do 4º semestre; 
2) Ter integralizado, nos últimos 5 anos, pelo menos um componente curricular de Curso de Graduação reconhecido 
pelo MEC que contemple conhecimentos de Metodologia Científica ou Metodologia da Pesquisa;  
3) Carta de Intenção: o candidato deverá elaborar uma carta de intenção em, no máximo, duas páginas, texto com fonte 
Arial tamanho 12 e espaço entre linhas 1,5. O documento deverá contemplar: 
a) Justificativas que evidenciem o interesse em concorrer à vaga de bolsista do projeto; 
b) Qual a importância das atividades do projeto para a formação acadêmica; 
c) Citar e descrever a participação em projetos de ensino, pesquisa, extensão e gestão que podem contribuir para as 
ações previstas nesse projeto;  
d) Quais as expectativas acerca da participação no projeto 
4)  Entrevista online que avaliará os itens disponibilidade, pró-atividade e coerência na comunicação oral; 
5) Análise do currículo Lattes que envolverá participação em eventos acadêmicos e científicos, atuação em projetos e 
produção acadêmica/científica nos últimos 5 anos.  
 
Serão considerados os seguintes critérios para a seleção: 
a) Carta de Intenção (etapa eliminatória e classificatória): peso 3; 
b) Entrevista (etapa eliminatória e classificatória) peso 3; 
c) Análise do currículo Lattes (etapa classificatória): peso 4 
 
Importante: a nota final da avaliação será multiplicada por um fator de correção para as candidatas que forem mães 
com filho(s) de idade de até dez anos. 
 
As inscrições deverão ser realizadas via e-mail (gepefispunipampa@gmail.com), no período de 24 a 27 de abril de 2021. 
No assunto do e-mail deve ser escrito: “Inscrição Projeto GEPEFISP”. 
No e-mail deverão ser anexados, de forma separada, os documentos: 
a) Fotocópia da cédula de identidade e CPF; b) Histórico escolar digitalizado; c) Comprovante de matrícula; d) Currículo 
Lattes atualizado e e) Carta de Intenção em formato pdf com a identificação do nome do candidato. 
No caso de apresentação de documentação incompleta, ou inconformidade com os requisitos, a inscrição será 
indeferida. 
A homologação da inscrição será realizada por e-mail no dia 28 de abril de 2021 – os candidatos receberão uma 
mensagem eletrônica confirmando a inscrição bem como será informado o horário das entrevistas online. 
As entrevistas ocorrerão através da Plataforma Google Meet no dia 29 de abril de 2021 (manhã e/ou tarde). 
Se algum candidato não acessar o ambiente virtual de entrevista no horário informado será eliminado do processo 
seletivo; casos específicos deverão ser justificados para posterior avaliação pela coordenadora do projeto. 
Os resultados parciais serão divulgados até o dia 02 de maio de 2021 e recursos aos resultados poderão ser 
apresentados por e-mail entre 03 e 05 de maio de 2021. Os resultados finais serão divulgados no dia 07 de maior de 
2021, quando iniciam as atividades do (s) aluno (s) selecionado (s). 

 


