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EDITAL DE RETIFICAÇÃO
SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE MONITORIA – CEANAMA/LÍNGUA
PORTUGUESA
Considerando que não houve candidatos inscritos para participar do Edital Nº 005/13 –
PROEN/DE, 22 de Abril de 2013 relacionado a SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE
MONITORIA – CEANAMA/LÍNGUA PORTUGUESA;
Considerando a necessidade de instituir um programa para acompanhamento quanto às
demandas dos estudantes indígenas.
O Pró-Reitor de Ensino de Graduação da UFOPA, no uso das suas atribuições
delegadas, respectivamente, pela Portaria nº 949 de 25 de fevereiro de 2011, publicada no Diário
Oficial da União (DOU) nº 41 de 28 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim de Atos
Administrativos da UFOPA, resolve fazer as seguintes alterações:
Onde se lê:
2.1 Contribuir para a melhoria do aprendizado da Língua Portuguesa dos estudantes
indígenas, através das práticas existentes e da implementação de novos
instrumentos e experiências pedagógicas;
Leia-se:
2.1 Contribuir para a melhoria da leitura, compreensão e produção textual dos
estudantes indígenas, através das práticas existentes e da implementação de novos
instrumentos e experiências pedagógicas;
Onde se lê:

2.2 Criar condições de aprofundamento de conteúdos teóricos e práticos sobre a Língua
Portuguesa para o desenvolvimento de habilidades e competências dos estudantes
indígenas a fim de garantir não apenas o acesso, mas a permanência e a conclusão no
ensino superior;

Leia-se:
2.2 Criar condições de aprofundamento de conteúdos teóricos e práticos para o
desenvolvimento de habilidades e competências dos estudantes indígenas a fim de
garantir não apenas o acesso, mas a permanência e a conclusão no ensino superior;

Onde se lê:
4. DO CRONOGRAMA
Detalhamento
Período de Inscrição com apresentação de Plano de
Trabalho
Seleção pela Comissão Ad Hoc
Resultado Final
Cadastro para implementação da bolsa na PROEN
Prazo final para cadastro e entrada na folha de
pagamento-Maio
Início das atividades de monitoria

Prazos
15 a 19 de abril de 2013
22 a 23 de abril de 2013
24 de abril de 2013
A partir de abril de 24 de abril 2013
10 de maio de 2013
02 de maio de 2013

Leia-se com as seguintes alterações:
4. DO CRONOGRAMA
Detalhamento
Período de Inscrição
Análise de Currículo pela Comissão Ad Hoc
Entrevista com os candidatos
Publicação do Resultado Final
Cadastro para implementação da bolsa na
PROEN
Prazo final para cadastro e entrada na folha de
pagamento-Maio
Início das atividades de monitoria

Prazos
22 a 26 de abril de 2013
29 de abril de 2013
30 de abril de 2013
02 de maio de 2013
A partir de 03/05/2013
10 de maio de 2013
06 de maio de 2013

Onde se lê:
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS
São requisitos para a obtenção de Bolsa de Monitoria Ceanama/Língua Portuguesa:
a)estar regularmente matriculado no Instituto de Ciências da Educação, Programa de
Letras no período letivo em que ocorrer a seleção e não ter sofrido reprovação nos componentes
curriculares objeto da seleção;
a) preferencialmente ter conhecimento em alguma língua indígena;
b) apresentar proposta de Plano de Atividades que tenha como objetivo desenvolver as
competências e habilidades necessárias ao uso da Língua Portuguesa por parte dos estudantes
indígenas;
c) apresentar Currículo Vitae em três vias;

Leia-se:

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS
São requisitos para a obtenção de Bolsa de Monitoria Ceanama/Língua Portuguesa:
a)
estar regularmente matriculado no Instituto de Ciências da Educação no
período letivo em que ocorrer a seleção e não ter sofrido reprovação nos componentes
curriculares objeto da seleção;
b)
apresentar Currículo Vitae em três vias;
c)
participar de entrevista com a Comissão de Seleção Ad Hoc

Santarém, 22 de abril de 2013.

JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA AQUINO
Pró-Reitor de Ensino de Graduação
PROEN/UFOPA

