
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO 
INSTITUTO DE LETRAS 2020 

 

O INSTITUTO DE LETRAS seleciona alunos vinculados aos cursos de Graduação em Letras ou Pós-

Graduação nas áreas de Letras da UFF, com as competências requeridas abaixo, para atuarem no Projeto 

de Produção de Periódicos Acadêmicos do Instituto de Letras durante o ano de 2020. Os interessados 

devem enviar seus currículos (mencionando o código do Processo Seletivo), entre os dias 13 a 21 de 

fevereiro, para o e-mail direcaoletras.egl.ret@id.uff.br, e comparecer à etapa presencial (Entrevista), que 

ocorrerá no dia 03/03/2020, às 14 horas, nas salas 501 (para vagas no laboratório de informática) e 505 

(para vagas de tutoria) do Bloco C (Campus do Gragoatá – Instituto de Letras), caso tenha sido aprovado 

na etapa de análise de currículo, cujo resultado será divulgado nesta página, no dia 02/03/2020, às 14h. 

 

I) VAGAS: 

 

1) Nome da Vaga: Estagiário para o laboratório de informática 

Número de Vagas: 02 (DOIS) 

Código do Processo Seletivo: LAB 001/2020 

Tipo de Bolsa: Discente UFF  

Valor da bolsa: 10 parcelas de R$ 500,00 

Nível de Formação Mínima: 

● Discente de Graduação em Letras em curso na UFF 

Competências requeridas: habilidade no atendimento ao público em geral; organização; conhecimento 
básico de Linux. 

Critérios de seleção: avaliação de currículo e entrevista 

 

2) Nome da Vaga: Tutoria 

Número de Vagas: 02 (DOIS) 

Código do Processo Seletivo: TUT 002/2020 

Tipo de Bolsa: Discente UFF  

Valor da bolsa: 10 parcelas de R$ 600,00 

Nível de Formação Mínima: 

● Discente de Pós-Graduação Stricto sensu nas áreas de Letras na UFF 

Competências requeridas: conhecimento de práticas pedagógicas. 

Critérios de seleção: avaliação de currículo e entrevista 

II) INSCRIÇÕES: 



As inscrições vão do dia 13 de fevereiro de 2020 até o dia 21 de fevereiro de 2020. Os interessados 
deverão enviar o currículo para o email: direcaoletras.egl.ret@id.uff.br.  

 

III) RESULTADO DA ANÁLISE DE CURRÍCULOS: 
 

O resultado da análise de currículos será divulgado no site do Instituto de Letras (letras.uff.br) no dia 28 
de fevereiro de 2020 a partir das 17 horas. 

 
 
IV) ENTREVISTA: 
 

Os selecionados para a entrevista da vaga CÓD LAB 001/2020 deverão comparecer à sala 501, 5o. andar 
do bloco C, Campus Gragoatá, Instituto de Letras, no dia 03 de março de 2020, às 14 horas. 

 
Os selecionados para a entrevista da vaga CÓD TUT 002/2020 deverão comparecer na sala 505, 5o. 
andar do bloco C, Campus Gragoatá, Instituto de Letras, no dia 03 de março de 2020, às 14 horas. 

 
 

V) RESULTADO FINAL: 

O resultado final será divulgado no site do Instituto de Letras (letras.uff.br) no dia 05 de março de 2020 a 
partir das 17 horas. 

 

VI) CONVOCAÇÃO: 

Após a divulgação do resultado final, o candidato receberá um email com as instruções necessárias para 
o provimento da vaga. 

 

VII) CRONOGRAMA: 

Inscrições 13 a 21 de fevereiro 

Análise de currículo 27 e 28 de fevereiro 

Divulgação da análise de currículos 02 de março 

Entrevista  03 de março 

Resultado final 05 de março 

 

Niterói, 13 de fevereiro de 2020 

 


