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EDITAL ILA/IsF nº 02/2018 – Seleção de Bolsista  

 
A Coordenadora do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF-FURG), Profª. Dra. 
Rossana de Felippe Böhlke, no uso de suas atribuições legais, torna público o 
cronograma e demais procedimentos relativos à Seleção de Bolsista para atuar no 
Núcleo de Línguas do Programa IsF (NucLi-IsF) da FURG, a ser realizado na sala 
27 do  IsF – Inglês do Instituto de Letras e Artes, com as seguintes 
especificidades: 

Número de vagas: 01  
 
Carga Horária: 12 (doze) horas semanais  
         
Valor da Bolsa: R$ 400,00  
 
Requisitos:  

• Estar regularmente matriculado e frequente em curso de Graduação em 
Letras da FURG, preferencialmente no curso de Licenciatura em Português 
– Inglês; 

• Coeficiente de rendimento igual ou superior a cinco; 
• Com até uma reprovação por frequência no último período letivo concluído; 
• Disponibilidade de horário; 
• Responsabilidade, atenção, iniciativa, trabalhar em equipe, flexibilidade, 

criatividade, senso de organização e dinamismo. 
 
Desejável conhecimento:  

• Informática Avançada – Pacote Office, Excel, Corel e conhecimentos gerais 
em Hardware. 

• Experiência de atendimento ao público 
 
 
Área de atuação (Atribuições do Bolsista): Auxiliar a coordenação do Programa 
Idiomas sem Fronteiras nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, 
informações, entre outras. Auxiliar no suporte das atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e pesquisa. Auxiliar no atendimento ao público. 
  



As inscrições: Serão realizadas via e-mail (ila.secretaria.isf@furg.br) com o 
assunto “Seleção de Bolsista para o IsF/FURG”, das 0h do dia 1º de março de 
2018 até às 23:59h do dia 08 de março de 2018, observado o horário oficial de 
Brasília – DF, ou presencialmente, na secretaria do Instituto de Letras e Artes, aos 
cuidados do TAE Gilmar Freitas Silva, no mesmo período, nos horários de 
atendimento da secretaria. 
 
No ato da inscrição, o candidato deve preencher o formulário e anexar os 
seguintes documentos: 

1 - Comprovante de matrícula ativa na Universidade Federal do Rio Grande -
FURG, em curso Graduação em Letras da FURG, preferencialmente no curso de 
Licenciatura em Português – Inglês;  
 
2 - Cópia do documento oficial de identidade com foto; 

3 – Cópia do Currículo Lattes. 

Serão validadas somente as inscrições enviadas para o e-mail acima ou 
realizadas presencialmente na Secretaria do ILA, em formulário anexo a este. 
 
A seleção dos candidatos, que tiverem suas inscrições homologadas, terá como 
base a análise do Currículo Lattes, do coeficiente de rendimento no Curso e a 
realização de entrevista com o candidato à bolsa, havendo valorização especial 
para experiências relacionadas à função, bem como experiências profissionais 
anteriores à entrevista. 
 
Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes publicados no dia 
09/03/2018, com os horários pré-definidos no site:  www.ila.furg.br e no quadro 
mural da Secretaria Geral do Instituto. 
 
A contratação está condicionada à liberação da coordenação do curso do 
estudante selecionado. 
 
As entrevistas serão realizadas no dia 13/03/2018, na sala 27, no  IsF – Inglês 
localizado no prédio do Instituto de Letras e Artes. 
 
O resultado final da seleção será publicado no dia 14/03/2018 no site 
www.ila.furg.br e no quadro mural da Secretaria Geral do Instituto. 
 

Rio Grande, 27 de fevereiro de 2018. 
 

 
Profa. Dra. Rossana de Felippe Böhlke  

Coordenadora Geral do Programa Idiomas sem Fronteiras – FURG 
Instituto de Letras e Artes 
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SELEÇÃO PARA BOLSISTA 

Nome:___________________________________________Idade:____________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

Bairro:______________________Cidade:______________CEP:______________ 

Telefones:_________________________________________________________ 

Curso de Graduação:_________________________________________________ 

Ano/Semestre: _____________________________________________________ 

 

Experiência Profissional: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Cursos de capacitação (até três cursos): 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Data: _____/_____/______ 

Assinatura:_________________________ 


