EDITAL Nº 27/2016 – IFPR – CAMPUS PINHAIS
SELEÇÃO DE BOLSISTA
Conforme itens 3.4, 3.5 e 9.1 do Edital nº 14/2015 PROEPI, inicia−se o processo de inscrição para a seleção
de 1 (um/a) bolsista para atuar no Projeto de Extensão: Rodas de leitura: dos clássicos aos populares,
projeto N°. 23411.007105/201548, do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX). coordenado
por Ana Maria de Fátima Leme Tarini e vice coordenado por Thaís Wojciechowski.
DAS ATIVIDADES E DA BOLSA
Art1. As atividades terão início em abril e término em dezembro de 2016. Ao(À) aluno(a) selecionado(a)
serão destinadas bolsas de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), com vigência de abril a dezembro de
2016 (9 parcelas). O bolsista deverá cumprir 12 horas semanais, sendo o projeto executado nas terças−feiras de 15h40 a 17h40, as demais horas de organização e preparação de atividades e leituras poderão ser
distribuídas de acordo com a disponibilidade do estudante.
DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) BOLSISTA
Art2. O(a) bolsista será responsável pela pesquisa literária das obras elencadas previamente pelas
coordenadoras e demais alunos (as) participantes. As atividades a serem realizadas por esse(a) estudante
trata−se de: pesquisar o contexto social e histórico da obra (interface com as disciplinas de História e
Sociologia), diagnosticar possíveis fatores de não entendimento e propor formas de aproximar o leitor e o
texto, ler e divulgar os facilitadores de leitura, desenvolver, junto às coordenadoras, as dinâmicas a serem
realizadas em cada encontro semanal (contação de histórias, leitura dramatizada, áudio livro, leitura
grupal, entre outros), avaliar os processos e resultados. Redigir relatórios.
DAS INSCRIÇÕES
Art3. As inscrições serão nos dias 14/03/16 e 15/03/2016, com as professoras Ana Maria de Fátima Leme
Tarini ou Thaís Wojciechoski.
DA SELEÇÃO
Art4. Uma carta de intenções, com no mínimo 10 e no máximo 30 linhas, dizendo como o (a) aluno (a)
pensa em contribuir com o projeto e citando ideias de trabalho, a ser entregue no momento da inscrição;
Parágrafo único – As entrevistas serão no dia 16/03/2016 às 14h.
DOS REQUISITOS
Art5. Serão requisitos para a seleção de bolsista:
I.
II.

Estar inscrito no projeto.
Não possuir matérias em dependência.
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III.

Ter conta do Banco do Brasil.
DA CLASSIFICAÇÃO

Art6. Serão os critérios para a classificação dos candidatos:

I.
II.

Carta de intenções – 0 a 50 pontos
Entrevista – 0 a 50 pontos Divulgação do resultado:

DO RESULTADO
Art7. Os resultados serão divulgados no dia 16/03/2016 às 18h nos murais informativos e no site do IFPR
Campus Pinhais – http://pinhais.ifpr.edu.br.

Pinhais, 10 de março de 2016.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Assinatura do Professor Coordenador do Projeto
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