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SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA PROJETO DE PESQUISA 

A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

O projeto de pesquisa A Ludicidade no processo de ensino e aprendizagem da Língua 

Portuguesa torna pública a seleção de alunos(as) interessados(as) em participar como 

voluntários(as) ao projeto durante o período 11/11/2019 a 11/11/2020. 

 

1. Disposições gerais 

 
Este edital tem por objetivo selecionar alunos voluntários(as) regularmente 

matriculados(as) nos cursos: Engenharia daComputação, Sistemas de Informação, Ciência 

da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Letras/Língua Portuguesa e 

Pedagogiada UFPA-Castanhal e de outras instituições públicas de Ensino Superior em 

Castanhal. 

 

O projeto no qual o voluntário(a) estará envolvido visa o desenvolvimento de jogos 

didáticos para o processo de ensino e de aprendizagem da Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental Séries Finais e na formação de professores de português (inicial e 

continuada). 

Além do desenvolvimento dos jogos didáticos, outras ações são previstas como: ofertas de 

minicursos, oficinas, palestras, participação em eventos científicos e criação de um canal 

de mídia para a divulgação das ações e resultados do projeto. 

 
Fazem parte do plano de trabalho do voluntário(a) as seguintes tarefas: 

 

Voluntários das áreas de Letras e 

Pedagogia 

Desenvolvimento de jogos didáticos sobre 

temas relacionados ao processo de ensino e 

aprendizagem do português (variação 

linguística, leitura e escrita, formação do 

português (influência de línguas indígenas e de 

outras) etc); 

Participação no desenvolvimento do site, mídia; 

Participação em minicursos, oficinas, palestras, 

reuniões, eventos e na escrita deproduções 



(artigos, relatórios, etc.) relacionadas ao 

projeto.  

Voluntários da área da computação Adaptação dos jogos do projeto para 

computador ou dispositivos móveis; 

Participação no desenvolvimento do site; 

Participações em reuniões, eventos e na escrita 

deproduções (artigos, relatórios, etc.) 

relacionadas ao projeto 

 

As atividades desenvolvidas poderão ser creditadas como atividades complementares de 

acordo com as regras das faculdades de origem do estagiário. 

 
2- Das vagas 

 

2.1- As vagas estão assim dispostas: 

Instituição Perfil Vagas Vigência 

UFPA Castanhal – 

Computação  

Graduandos, devidamente 

matriculados, cursando a 

partir do 3ª semestre. 

2 6 meses* 

UFPA Castanhal – Letras, 

Pedagogia 

Graduandos, devidamente 

matriculados, cursando a 

partir do 3ª semestre. 

3 

(Letras) 

2 

(Pedagogia) 

6 meses* 

Outras instituições públicas 

de nível superior – 

computação  

Graduandos, devidamente 

matriculados, cursando a 

partir do 3ª semestre. 

2 6 meses* 

* a contar a data do resultado final deste edital, podendo ser renovada. 

 

3-CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

3.1 Poderão concorrer, estudantes da UFPA do Campus de Castanhal e de outras 

instituições públicas de Ensino Superior de Castanhal que: 

 Estejam regularmente matriculados e cursando a partir do 3º semestre do curso; 

 Não ter CRG inferior a cinco; 

 Dispor de 10 horas semanais para dedicação ao projeto (horários a serem definidos 

com a coordenação do projeto); 

 Ter disponibilidade para realizar as atividades referentes ao plano de trabalho. 

 

 

3.2- Serão considerados como critérios de desempate, por ordem de aplicação: 

 Maior nota CRG;  

 Perfil do candidato(a) através de análise do histórico escolar; 

 Análise de currículo. 

 

 

 

 



4 - PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

 

4.1 As inscrições serão abertas no dia 29 de outubro de 2019; 

 

4.2 Para se inscrever é necessário preencher o formulário que está anexo a este edital. 

 

Ao preencher o formulário, o candidato deve anexar seu histórico escolar e deve inserir o 

motivo do seu interesse em participar deste projeto; 

 

4.4 O ato de inscrição do(a) aluno(a) implica automaticamente noconhecimento e 

acatamento das atividades do projeto de pesquisa “A ludicidade no processo de ensino e 

aprendizagemda Língua Portuguesa” e do presente edital para seleção 

dos(as)voluntário(as). 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 Lançamento do Edital: 29 de outubro de 2019; 

 Período de inscrição: 29 de outubro a 04 de novembro de 2019; 

 Entrevistas: 05a 07 de novembro de 2019; 

 Divulgação dos resultados: 08 de novembro de 2019 no site do Campus 

Universitário de Castanhal e por email. 

 

 

6. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO/ ETAPAS DA SELEÇÃO 

 Entrevista: 3,0 

 Avaliação do histórico escolar: 2,5 

 Avaliação da carta de interesse: 2,5 

 Envolvimento em atividades relacionadas com a temática do projeto: 2,0 

 

 

7. COMISSÃO AVALIADORA 

 

Profa. Dra. Hieda Adriana Nascimento Silva (UFPA/Facomp– CampusCastanhal) 

Profa. Dra. Zilda Laura Ramalho Paiva (UFPA/Letras – Campus Castanhal) 

 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Casos omissos serão resolvidos pela comissão avaliadora desteEdital. 

 

 

 

Castanhal (Pa), 29 de outubro de 2019 

COMISSÃO AVALIADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

 

O projeto de pesquisa "A Ludicidade no processo de ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa" torna pública a seleção de alunos(as) interessados(as) em participar 

como voluntário(a) ao projeto durante o período novembro/2019 à novembro/2020.  

 

 

Sua inscrição deverá ser confirmada com encaminhamento desta ficha e do histórico 

escolar para o endereço zildapaiva@hotmail.com 

 

 

 

1) Qual seu nome? 

________________________________________________________________________ 

 

 

2) Qual a sua idade? 

________________________________________________________________________ 

 

 

3) Digite seu email. 

________________________________________________________________________ 

 

 

4) Qual o seu endereço? 

________________________________________________________________________ 

 

 

5) Digite seu telefone com o DDD. 

________________________________________________________________________ 

 

 

6) Qual o seu curso? 

 

(    ) Sistemas de informação 

(    )Engenharia da Computação 

(    )Ciência da Computação 

(    )Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(    )Letras - Língua Portuguesa 

(    )Pedagogia 

 

7) Em qual o turno você estuda? 
(    ) Manhã 

(    ) Tarde 

(    ) Noite 

 

8) Qual semestre você esta cursando? 

________________________________________________________________________ 

 



 

9) Qual o link do seu currículo lattes ? 

________________________________________________________________________ 

 

 

10) Descreva a seguir, de forma  breve, por quais motivos você deseja participar do 

projeto. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 


