
 
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL  
FACULDADE DE LETRAS SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 EDITAL08/2020 - PROGRAMA DE APOIO AO DOUTOR PESQUISADOR 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 
 

A Coordenação do Projeto de Pesquisa “Literatura e paisagem: as pontes possíveis”, torna pública 
a Seleção de Bolsista de Iniciação Científica para atuar junto ao referido projeto, desenvolvendo atividades 
no Plano de Trabalho “O ciclo grapiúna”. 
 

1  DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1 O presente Edital tem como objetivo apresentar as regras para a seleção de um/a (01) bolsista de 
Iniciação Científica (IC), do curso de Letras/Espanhol do Campus de Castanhal, vinculado ao EDITAL 
08/2020 - PROGRAMA DE APOIO AO DOUTOR PESQUISADOR. 
1.2 A bolsa tem a duração de 12 (doze) meses, com remuneração de quatrocentos reais (R$ 400,00) 
mensais; 
1.3 O/a discente  aprovado/a deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de vinte (20)  horas semanais. 
Serão classificados/as até quatro candidatos/as, de acordo com a pontuação mais elevada. 
1.4 O Coordenador deste pojeto pode substituir o/a bolsista/a a qualquer momento, levando em 
consideração a solicitação, ou o desempenho do plano de trabalho do bolsista do Projeto. 

 
2 REQUISITOS, DIREITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA  
2.1. Estar regularmente matriculado/a e cursando entre o terceiro ao penúltimo semestre em curso de 
graduação em Letras/Espanhol; 
2.2. Não ter vínculo empregatício e dedicar 20 horas semanais às atividades acadêmicas e de pesquisa; 
2.3. Ser selecionado e indicado pelo orientador; 
2.4. Apresentar relatório parcial, ao completar 06 meses de bolsa, e relatório final, ao final do período de 
bolsa, preferencialmente em formato de artigo, conforme modelos disponíveis no site www.propesp.ufpa.br, 
no menu documentos, formulários, regimentos e normas; 
2.5. Apresentar resumo dos resultados da pesquisa, sob forma de exposição oral no Seminário de Iniciação 
Científica, acompanhado do Relatório Final de pesquisa, nas datas estabelecidas pela PROPESP, conforme 
disposto no item 5.4; 
2.6. Não acumular a bolsa do programa com bolsa de pesquisa de outra agência de fomento à pesquisa, de 
outras instituições ou da própria UFPA; 
2.6.1. O não-cumprimento pelo bolsista dos requisitos e compromissos exigidos neste edital implicará a 
suspensão ou cancelamento da bolsa e ainda a devolução à UFPA, ou ao CNPq, em valores atualizados, da(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente; 
2.7. Cadastrar e manter atualizado o currículo na Plataforma Lattes do CNPq; 
2.10. Atualizar, no SIGAA, seu cadastro: telefone, dados bancários, e-mail e endereço residencial. 
 
3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições ocorrerão no período compreendido entre 06/08 e 09/08 de agosto de 2020 e deverão ser 
feitas preenchendo o formulário de inscrição no seguinte link: https://forms.gle/BB8nCB5qWMHwCXPt5 e 
por meio do correio eletrônico: pellegrini@ufpa.br, contendo na linha de assunto: “Literatura e Paisagem: 
as pontes possíveis” e, em anexo: 
 



1. Cópia do histórico escolar atualizado;  
2. Contato telefônico; 
3. Carta de motivação em Língua Espanhola (pode ser manuscrita, com caneta azul ou preta) – 

escaneada e enviada em formato digital (PDF ou Jpeg), de no máximo duas laudas, em que o 
candidato manifeste o motivo do seu interesse em participar da iniciação científica, informando, 
também, seu domínio básico (ou interesse em aprender) de computação, internet, programas de 
edição de texto, etc. 
 

3.2 Todas as informações, esclarecimentos e dúvidas, serão encaminhadas/atendidas UNICAMENTE por 
correio eletrônico. 
 
4 DA SELEÇÃO 
A seleção será realizada por meio de: 
 

a. Avaliação do histórico escolar; 
b. Avaliação da carta de motivação enviada no ato da inscrição; 
c. Entrevista (a distância) com os/as três primeiros/as colocados/as; 
d. Será aprovado/a o/a candidata que obtiver maior nota, numa escala de 0 a 10. 

 
5 DO RESULTADO 
 

O resultado será divulgado/encaminhado via correio eletrônico para todos os inscritos. 
 

 
 
 

 
George Hamilton Pellegrini Ferreira 

Coordenado do projeto 
 
 
 

               Castanhal (PA), 06 de agosto de 2020. 
 
 

 


