
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA 
EDITAL Nº 05/2013 - PROGRAMA DE APOIO À FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Grupo de Pesquisa em Fisiologia – GPFis/Unipampa 

 
PROJETO: Curso de Formação Continuada em Saúde Mental e Neurociência 

aplicada à Educação 
 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, por meio da Coordenação do Curso de 
Formação Continuada em Saúde Mental e Neurociência aplicada à Educação, no 
uso de suas atribuições, torna público, por meio deste Edital, as normas para o 
processo de inscrição e seleção de bolsista para atuar no projeto acima mencionado. 

 
1. VAGAS 
O número de vagas oferecidas para bolsista é de uma vaga. 

 
2. REQUISITOS 
Estará apto a realizar a inscrição o candidato que preencher os seguintes requisitos: 

a) Ser discente regularmente matriculado em qualquer curso de graduação do 

campus Uruguaiana da UNIPAMPA; 

b) Ter cursado ao menos uma disciplina de Fisiologia. 

 
3. INSCRIÇÕES 
As inscrições para a bolsa deverão ser realizadas via email 
(pamelacarpes@unipampa.edu.br; c/c panmello@hotmail.com, no período de 01 de 
outubro de 2013 até as 23h59min do dia 02 de outubro de 2013. 
A homologação das inscrições será feita no dia 03 de outubro, quando os candidatos 
inscritos receberão um email confirmando o horário das entrevistas. As entrevistas 
ocorrerão no dia 03 de outubro de 2013.  
No caso de apresentação de documentação incompleta, ou inconformidade com os 
requisitos do item 2 deste Edital, a inscrição será indeferida. 
 
4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
a) Ficha com dados do candidato (Nome Completo, Número da Matrícula, Data de 
Nascimento, Número da Cédula de Identidade, Número do CPF, Estado Civil, 
Nacionalidade, E-mail, Endereço, Telefone, dados bancários) (Anexo 1); 
b) Cópia da cédula de identidade; 
c) Cópia do CPF; 
e) Cópia do currículo Lattes, e;  
f) Cópia do histórico escolar. 
 
Os documentos, acompanhados da ficha de inscrição devidamente preenchida e 
assinada, deverão ser enviados digitalizados por email destacando no título do 
email o termo “Inscrição de Candidato a Bolsista do Projeto Curso Neuroeducação”. 
Ainda, a documentação deverá ser entregue impressa no momento da entrevista.  
 
5. SELEÇÃO 
A seleção de candidatos será realizada pelo professor coordenador do projeto, profª. 
Pâmela Mello Carpes, de acordo com a análise da ficha de inscrição e da 
documentação apresentada. Será considerada a experiência do candidato em 
atividades e em cursos na área de neurociências/neurofisiologia, experiência, a 
participação em atividades de pesquisa e extensão, e a submissão e publicação de 
produção científica (análise do currículo Lattes), bem como o desempenho acadêmico.  
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6. RESULTADOS 
O resultado da seleção será divulgado no dia 04 de outubro de 2013, na página do 
Grupo de Pesquisa em Fisiologia da Unipampa 
(http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gpfis/18-editais-recentes/).   
 
7. PERÍODO E VALOR DA BOLSA 
O período de vigência da bolsa é de até 3 (três) meses, podendo ser interrompida a 
qualquer momento pela Coordenação do Projeto, caso se encerrem antecipadamente 
o Projeto, ou o desempenho do bolsista não atenda às necessidades das atividades 
descritas no item 8 deste Edital. O aluno selecionado terá direito à bolsa no valor 
mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a 20h de atividades, seguindo as 
regras do Edital Curso de Formação Continuada em Saúde Mental e Neurociência 
aplicada à Educação (que confere as bolsas). 
 
8. DAS FUNÇÕES DO TUTOR A DISTÂNCIA 
O selecionado será chamado para exercer a função de bolsista, e deverá participar, 
obrigatoriamente, das atividades propostas pelo referido Edital e pelo projeto aprovado 
no edital, sendo elas: 
I – Integrar a equipe de organização e execução do projeto; 
II – Realizar estudos orientados de revisão de literatura; 
III – Participar dos seminários e reuniões semanais do grupo de estudo; 
IV – Participar em todas as fases do projeto, com função primordial na organização, 
divulgação e realização dos diversos módulos do curso de Formação Continuada 
proposto, sob orientação docente; 
V – Desenvolver a redação de comunicações científicas. 
 
Do resultado da seleção cabem recursos até o final do dia 04 de ouubro de 2013, pelo 
email do professor coordenador. Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de 
Coordenação do Projeto. 

Uruguaiana, 30 de setembro de 2013. 
 

 
                  

Pâmela Billig Mello Carpes 
Professor Adjunto – Fisiologia Humana 

Coordenador do Projeto “Curso de Formação Continuada em Saúde Mental e 
Neurociência aplicada à Educação” 
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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Inscrição para Candidato à bolsista do Projeto “Curso de Formação Continuada 

em Saúde Mental e Neurociência aplicada à Educação” 
 

 
Nome Completo: 

Número da Matrícula: 

Data de Nascimento: 

Número da Cédula de Identidade: 

Número do CPF: 

Estado Civil: 

Nacionalidade: 

E-mail: 

Endereço: 

Telefone: 

Banco: 

Agência: 

Conta corrente: 

 

Declaro para os fins desta seleção de bolsista que: 

(   ) Exerço atividade remunerada 

(   ) Não exerço atividade remunerada 

 

Assinatura: 


