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  Edital de seleção para Bolsa de Ensino PDE/EPEC 2018-2019 
Projeto “Grupo de estudos em tradução e práticas de tradução literária” 

 
O projeto de ensino “Grupo de estudos em tradução e práticas de            

tradução literária”, vinculado ao Núcleo de Tradução (NUTRA) da FURG, torna           
pública a seleção de candidato/a para bolsa PDE/EPEC 2018-2019. 
 
Carga Horária: 12 horas semanais 
Valor da Bolsa: R$ 400,00 
Área de atuação: Estudos de Tradução e Tradução literária 
Atividades a serem desenvolvidas: participação em grupo de estudos;         
contribuição no planejamento de atividades; elaboração de material de         
divulgação do grupo de estudos e das atividades; participação em eventos           
relacionados ao projeto, inclusive na organização dos mesmos; auxílio em          
revisão e edição de traduções literárias; levantamento bibliográfico; auxílio em          
ações de fomento e difusão do NUTRA. 
 
Requisitos:  
- Estar regularmente matriculado em curso de Letras e respectivas línguas           
estrangeiras; 
- Não possuir outro vínculo de bolsa ou similar; 
 
Inscrições: 
Enviar e-mail para nutra@furg.br, contendo: 
- Histórico escolar 
- Currículo, com destaque para:   
  Interesse e/ou experiência em tradução; 
  Domínio (intermediário ou avançado) de língua(s) estrangeira(s); 
  Interesse e/ou experiência em estudos literários e culturais; 
  Participação em projetos de pesquisa, ensino e extensão; 
  Domínio de ferramentas para criação gráfica; 
  Conhecimentos para partilha de conteúdos em redes sociais; 
- Disponibilidade de horários 
 
Seleção: 
Após análise da documentação, poderão ser agendadas entrevistas para o dia 11/06. 
  
Cronograma:  
Período de inscrições: até 08 de junho.  
Realização das entrevistas: 11 de junho. 
Publicação do resultado final: 12 de junho.  
  

Rio Grande, 06 de junho de 2018. 
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Professora de Literatura 
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Coordenadora do projeto 
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Tradutor Intérprete (Língua Inglesa) 

Coordenador do NUTRA 

 


