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SELEÇÃO DE BOLSISTA 
 
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 02 DISCENTES PARA ATUAR NA 
COORDENADORIA DE ACESSIBILIDADE, COMO MONITOR DE PcD (Pessoa com 
deficiência) POR MEIO DA BOLSA DE ATIVIDADE ACADÊMICA DA SUPERINTENDÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – SAEST. 
 
1 – OBJETIVO: 
       Selecionar discente regularmente matriculado nos cursos de Licenciaturas da UFPA, NÃO 
INTERVALAR, para atuar como monitor de aluno PcD no Núcleo de acessibilidade de 
Abaetetuba- CoAcess/Antigo NIS. 
 
2 – VALOR DA BOLSA  
       - R$ 500,000 (Quinhentos reais) 
 
3 – REQUISITOS: 
 

 Estar regularmente matriculado e frequentando, curso extensivo de Licenciaturas da 
UFPA, em primeira graduação. 

 Preferencialmente, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme os 
seguintes critérios:  
I – Discente cotista, com renda familiar bruta de até 3 (três) salários mínimos 
vigentes, desde que a renda per capita não ultrapasse 1,5 salário-mínimo e meio; 
II – Discente não cotista, com renda familiar bruta de até 3 (três) salários mínimos, 
vigentes, desde que a renda per capita não ultrapasse 1,5 salários-mínimos e meio; 

 Estar cursando a partir do 2º semestre; 
 Ter disponibilidade de 20hs semanais no turno da manhã ou tarde; 
 Estar até último semestre com CRG de no mínimo 7.0 
 Aos candidatos cotistas/não cotistas que comprovem vulnerabilidade 

socioeconômica será flexibilizado ao CRG 5.0 no ato da concessão da bolsa, sendo 
analisado a progressão do seu rendimento acadêmico, durante a vigência da bolsa.  

 Não estar vinculado em outros auxílios, bolsas e/ou estágios; 
 Ter interesse em desenvolver monitoria com o público PcD;  

4 – DAS INSCRIÇÕES E PROCESSO SELETIVO 
      As inscrições serão realizadas de 05/07/2017 a 14/07/2017 na Secretaria geral (manhã, 
tarde) nos horários: 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 h  
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Os candidatos deverão no ato da inscrição, entregar: A ficha de inscrição, Histórico acadêmico, 
comprovante de matrícula, e informar telefone e e-mail.  
Os candidatos selecionados serão convocados para entrevista por meio da Lista de publicação 
no quadro de aviso da Secretaria Geral, Facl e por e-mail.  
Entrevista: 19/07/2017 a partir das 10h por ordem de chegada. 
 
Informações: marciacarvalho369@gmail.com 
 
 


