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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

PARA PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

PERIÓDICAS – 2019.2 

O Programa de Apoios à Publicações Científicas Periódicas da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PRPPG), torna público este edital e convida para participação no 

processo seletivo de contratação de pós-graduandos em Letras. 

1 Objetivo 

Contratar bolsistas de pós-graduação em nível de Mestrado ou Doutorado em 

Letras da Universidade Federal do Paraná para atuação na gestão editorial dos 

periódicos científicos desta instituição. 

2 Valor da Bolsa 

2.1 O valor da bolsa será de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) por 30 horas 

semanais; 

2.2 A vigência da bolsa é de 12 meses (agosto de 2019 a agosto 2020), 

podendo ser prorrogada; 

2.3 Não será permitido o acúmulo de bolsas. 

3 Vagas 

Área de conhecimento Quantidade de vagas 

Letras/Inglês 1 

Letras/Português 1 

 
4 Critérios de Seleção 

Serão considerados aptos a se inscreverem: 

4.1 Pós-graduandos de Letras Português: obrigatório pleno domínio da língua 

portuguesa; 

4.2 Pós-graduandos de Letras Inglês: obrigatório alta proficiência no idioma 

inglês; 

Ambos os candidatos devem ainda: 

✓ Estar devidamente matriculados no Programa de Pós-Graduação em 

nível de mestrado ou doutorado da Universidade Federal do Paraná; 
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✓ Possuir domínio do Pacote Office e de sistemas de apoio a tradução e 

revisão; 

✓ Possuir disponibilidade para cumprir carga horária de 30 horas semanais 

presenciais no período matutino no Programa de Apoio às Publicações 

Científicas Periódicas. 

 

5 Atribuições 

Cabem aos doutorandos, além das demandas existentes de revisão e tradução 

dos textos científicos, tarefas de supervisão e capacitação junto às equipes de 

tradução e revisão dos periódicos, bem como levantamento de indicadores 

para melhorias do processo. 

6 Do Processo de Seleção 

Etapa 1 - Inscrições: De 17 a 07 de julho de 2019. 

1. Os candidatos que se enquadram no perfil, conforme critérios do item 4, 

deverão encaminhar DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA e CURRÍCULO LATTES 

para o e-mail (ufpr.periodicos@gmail.com). Deve constar no campo assunto: 

Nome completo do candidato e edital 2019.2. 

2. Os candidatos poderão consultar a situação da inscrição via site da PRPPG 

(http://www.prppg.ufpr.br/site/)  no dia 08 de julho de 2019. 

Etapa 2 - Prova prática: 

1. A prova prática será realizada nos dias 10 e 11 de julho de 2019, em local e 

horário a definir no site da PRPPG (http://www.prppg.ufpr.br/site/), e também 

com aviso por e-mail ao candidato. 

3. A prova prática terá duração de 2 horas e consistirá em apontar e corrigir 

eventuais equívocos e/ou omissões encontrados em artigos científicos já 

revisados. 

4. O resultado da prova prática será divulgado no dia 12 de julho de 2019 no 

site da PRPPG (http://www.prppg.ufpr.br/site/). 
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3 - Entrevista classificatória: 

1. A entrevista classificatória ocorrerá nos dias 15 e 16 de julho de 2019 em 

local e horário a definir, sendo publicado no site PRPPG 

(http://www.prppg.ufpr.br/site/) e também com aviso por e-mail. 

 

 

Resultado Final:  

1. O resultado final será divulgado no site da PRPPG 

(http://www.prppg.ufpr.br/site/) no dia 17 de julho de 2019. 

2. Os aprovados serão convocados de acordo com a ordem de classificação 

via e-mail. 

3. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais vagas 

que venham a surgir. 

 

 

 

 

 

Curitiba, 17 de Junho de 2019.  
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