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CHAMADA 002 - REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAÇÃO 

NA REVISTA TABULEIRO DE LETRAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ESTUDO DE LINGUAGENS 

 
 

A Comissão Editorial da REVISTA TABULEIRO DE LETRAS, vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação em Estudo de Linguagens da Universidade do Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, torna pública a abertura de inscrições para a seleção de 

bolsista que deverá integrar a Equipe Editorial da Revista Tabuleiro de Letras, organizada e 

dirigida pelo Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens – PPGEL, da 

Universidade do Estado da Bahia.  

 

 

1. DO OBJETIVO 

Esta Chamada tem por objetivo selecionar bolsista que deverá atuar no processo de 

editoração na Revista Tabuleiro de Letras. 

 

2. DA NATUREZA DA BOLSA 
A bolsa tem o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com vigência de 12 (doze) 

meses. 

 

3. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1 Estar regulamente matriculado nos cursos de graduação em Letras e Comunicação 

Social (Relações Públicas), vinculados à UNEB – DCH- I. 

3.2 Estar cursando até o sexto semestre do curso de graduação. 

3.3 Ter disponibilidade de 20 horas semanais para dedicar-se às atividades da Revista. 

3.4 Ter acesso a computador conectado à Internet ou disponibilidade para utilizar 

computador da UNEB. 

3.5 Possuir bom domínio de comunicação escrita e do uso formal da língua portuguesa. 

3.6 Capacidade de organização e sistematização de dados. 

3.7 Não acumular bolsa de natureza acadêmica institucionalizada pela UNEB ou em 

outro órgão, exceto bolsas que se caracterizem como assistência estudantil. 

3.8 Não estar realizando estágio remunerado. 

3.9 Não possuir vínculo empregatício. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

4.1 Participação de reuniões agendadas previamente. 

4.2 Gerenciamento da plataforma da Revista (não é necessário conhecimento prévio). 

4.3 Conferência de cadastro de autores de manuscritos submetidos à Revista. 

4.4 Busca e indicação de pareceristas para os textos submetidos à Revista. 

4.5 Leitura de prova de textos aprovados na Revista, o que pressupõe a verificação 

(checagem) dos manuscritos após a diagramação, considerando os elementos 

visuais indicados pela Revista. 

4.6 Produção de conteúdos audiovisuais para as redes sociais, com a finalidade de 

divulgação dos artigos e atividades da Revista. 

4.7 Comunicação com autores e avaliadores por meio eletrônico. 
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5. DAS VAGAS 

Será oferecida 1 (uma) vaga. 

 

 

6. DA INSCRIÇÃO  

6.1 As inscrições serão realizadas no período de 01º de agosto (com início às 08h) a 05 de 

agosto de 2022             23h59min).  

6.2 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pelo formulário on-line, disponível no 

link: < https://forms.gle/G4Mt3gUP5rd8Xw1N8 >. 

6.3 Após a realização da inscrição, o candidato deverá enviar Comprovante de Matrícula 

atual, Carta de Intenção (com apresentação pessoal e justificativa para o interesse na 

bolsa, conforme modelo disponível no Anexo I) e Histórico Escolar atualizado (do 

curso de graduação) apenas para o e-mail <tabuleirodeletras@gmail.com>. O campo 

ASSUNTO do e-mail deverá ser identificado do seguinte   d : “SELEÇÃO 

REVISTA TABULEIRO DE LETRAS 2022”. 

6.4 O candidato             e-mail de confirmação de recebimento da inscrição e 

documentação, servindo este como protocolo de recebimento. 

6.5 O candidato deverá se inscrever por meio do seu e-mail pessoal e anexar, se for o caso, 

a documentação que se fizer necessária nesta etapa (Comprovante de Matrícula atual, 

Carta de Intenção e Histórico Escolar atualizado). 

6.6 Toda a documentação necessária informada no subitem 6.3 supracitado deverá ser 

salva em um único arquivo no formato PDF (capacidade máxima de 5MB). 

6.7 Todos os documentos exigidos na inscrição deverão ser devidamente preenchidos, 

assinados, digitalizados e salvos em arquivo único no formato PDF (capacidade 

máxima de arquivo 5MB). Para fins de homologação das inscrições, toda a 

documentação deverá estar completa, legível, sem rasuras, sem corte de partes e conter 

frente e verso (quando for o caso). Não serão aceitos outros formatos de arquivo nem 

documentos fora do prazo de inscrição. 

 

 

7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

7.1 A homologação das inscrições (deferidas ou indeferidas) será divulgada no Portal do 

Programa em <www.ppgel.uneb.br>. 

7.2 Data da divulgação da homologação das inscrições: 08 de agosto de 2022. 

7.3 O candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do Resultado de 

cada etapa, para interposição de recurso, mediante preenchimento do Formulário para 

Interposição de Recurso (Anexo III desta Chamada) e envio deste para o seguinte 

endereço de e-mail: < tabuleirodeletras@gmail.com>, informando o seguinte assunto: 

“INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SELEÇÃO REVISTA TABULEIRO DE LETRAS 

2022”. 

7.4 Período de interposição de recurso: 09 e 10 de agosto de 2022. 
7.5 Resultado da homologação após recurso: 12 de agosto de 2022. 

7.6 O Formulário para Interposição de Recurso deverá ser devidamente preenchido, assinado 

e salvo juntamente com documentação (se necessário) em um único arquivo no 

formato PDF (capacidade máxima de 5MB) antes do envio. 
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8. DO PROCESSO E ETAPAS DE SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 
8.1 O processo seletivo constará de três etapas classificatórias (avaliadas segundo os critérios 

estabelecidos no Barema disponível no Anexo II): i) Análise da Carta de Intenção; ii) 

Análise de Histórico Escolar atualizado; e iii) Entrevista. 

8.2 A equipe da Revista Tabuleiro de Letras ficará responsável pela conferência dos 

documentos, avaliação dos históricos, cartas de intenção e condução das entrevistas. 

8.3 A entrevista individual será realizada pela equipe da Revista Tabuleiro de Letras, em data 

e horário divulgados juntamente com o resultado das homologações após recurso no dia 

12 de agosto de 2022. 

8.4 A convocação dos candidatos para entrevista será encaminhada para o e-mail cadastrado 

no ato da inscrição on-line, informando dia e horário, juntamente com o link de acesso à 

Plataforma Microsoft Teams.  

8.5 O link de acesso à Plataforma Microsoft Teams será encaminhado ao e-mail cadastrado 

pelo candidato, em até 24 horas antes do horário da entrevista. 

8.6 Caberá ao candidato providenciar o meio de comunicação on-line, garantir banda larga de 

Internet com velocidade compatível para a emissão de som e imagem em tempo real. 

8.7 A equipe da Revista Tabuleiro de Letras não se responsabilizará por problemas de conexão 

por parte do candidato ou por problemas de recebimento de link ou de impossibilidade de 

acesso ao seu e-mail disponibilizado, inclusive quanto à informação errada do próprio e- 

mail. Caso algum dos problemas acima listados se constitua em impedimento para a 

realização da entrevista, em data e horário estipulados, não será oportunizado outro 

momento ao candidato; 

8.8 Caso haja problema com a conexão ou equipamento do candidato, este terá disponibilizado 

o tempo dentro do horário informado de sua entrevista para tentar se reconectar. Caso 

consiga, terá os minutos que ainda restarem do seu tempo de 15min. Não será acrescido 

tempo suplementar ou feita remarcação para outra data e horário, a não ser que haja 

problemas de conexão por parte da equipe da Revista. 

8.9 Fica vedado ao candidato o direito à gravação da entrevista por qualquer meio (áudio e 

vídeo). 

 

 

9. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

9.1 O Resultado do Processo Seletivo bem como outras informações referentes a este 

serão divulgados no Portal do Programa em <www.ppgel.uneb.br>. 

9.2 Divulgação do Resultado: 22 de agosto de 2022. 

9.3 O candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do Resultado de 

cada etapa para interposição de recurso, mediante preenchimento do Formulário para 

Interposição de Recurso (Anexo III) e envio deste para o seguinte endereço de e-mail: 

<tabuleirodeletras@gmail.com>, informando o seguinte assunto: “INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO SELEÇÃO REVISTA TABULEIRO DE LETRAS 2022”. 

9.4 Período de interposição de recurso: 23 e 24 de agosto de 2022. 

9.5 O candidato receberá um e-mail de confirmação, servindo este como protocolo de 

recebimento do seu recurso. 

Divulgação do Resultado Final após recurso: 26 de agosto de 2022. 

9.6 Os recursos interpostos que não se refiram, especificamente, aos eventos aprazados ou 

os interpostos fora do prazo estabelecido nesta Chamada não serão apreciados. 
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9.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das 

decisões objetos dos recursos no Portal do Programa em <www.ppgel.uneb.br>, sob 

pena de perda do prazo recursal. 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
10.1 A classificação obedecerá à ordem crescente da nota final do candidato na soma 

dos resultados das 3 (três) etapas de seleção, sendo 5,0 (cinco pontos inteiros) a média 

mínima para aprovação. 

10.2 Havendo empate na classificação entre dois candidatos, serão considerados como 

critério de desempate: 

a) maior idade; 

b) maior nota na etapa “Ca  a d  I    çã ”. 
10.3 O candidato convocado assinará um termo comprometendo-se a assumir as funções 

inerentes à função da seleção pelo período determinado.  

 

11. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

DATAS/ 

PERÍODOS 

LOCAL/ 

MEIO DE DIVULGAÇÃO/ 

OBSERVAÇÕES 
Período de inscrições De 01º de agosto 

de 2022 (com 

início às 8h) a 05 

de agosto 2022 

(término às 

23h59min.) 

 

A inscrição deverá ser efetuada 

exclusivamente pelo formulário on-line, 

disponível no link:  

 

< https://forms.gle/G4Mt3gUP5rd8Xw1N8 > 

Envio da Carta de Intenção, 

Comprovante de Matrícula e 

Histórico Escolar atualizado 

 

De 01º de agosto 

de 2022 (com 

início às 8h) a 05 

de agosto 2022 

(término às 

23h:59min.) 

 

Envio de documentação para o e-mail 

           <tabuleirodeletras@gmail.com> 

Divulgação das inscrições 

homologadas 

08 de agosto de 

2022 

 

Portal do Programa em <www.ppgel.uneb.br> 

Interposição de recursos após o 

Resultado da homologação das 

inscrições 

09 e 10 de agosto 

de 2022 

A interposição do recurso deverá ser feita 

exclusivamente pelo e-mail 

tabuleirodeletras@gmail.com 

 

Resultado da homologação das 

inscrições, após análise dos 

recursos 

 

12 de agosto de 

2022 

Portal do Programa em <www.ppgel.uneb.br> 

Período de realização das 

Entrevistas 

15 a 19 de agosto 

de 2022, das 8h 

às 12h, e das 14h 

às 17h30min. 

 

 

Plataforma Microsoft Teams 
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Publicação do Resultado Final 

 

22 de agosto de 

2022 

 

Portal do Programa em <www.ppgel.uneb.br> 

 

Interposição de recursos após o 

Resultado Final 

 

23 e 24 de agosto 

de 2022 

 

 

A interposição do recurso deverá ser feita 

exclusivamente pelo e-mail 

tabuleirodeletras@gmail.com 

 

 

Resultado Final, após análise 

dos recursos 

26 de agosto de 

2022 

 

Portal do Programa em <www.ppgel.uneb.br> 

 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Não será admitida inscrição com documento pendente ou fora do período 

estabelecido nesta Chamada, nem permitido acréscimo de documentos fora do prazo 

fixado para inscrição. 

12.2 A inscrição do candidato implicará aceitação integral das condições estabelecidas 

nesta Chamada. 

12.3 Serão admissíveis recursos devidamente fundamentados, os quais serão apreciados 

pela Comissão de Seleção, devendo ser encaminhados exclusivamente via e-mail 

<tabuleirodeletras@gmail.com>, identificando no assunto: “INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO SELEÇÃO REVISTA TABULEIRO DE LETRAS 2022”. 

12.4 Em caso de dúvidas, informações e esclarecimentos, o candidato poderá enviar e-

mail para <tabuleirodeletras@gmail.com>  d    f  a d     a      : “DÚVIDAS 

SELEÇÃO REVISTA TABULEIRO DE LETRAS 2022”. O candidato também 

poderá entrar em contato por meio do telefone do PPGEL, de número (71) 3117-

2440, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h, e das 14h às 17h. 

12.5 A inexatidão das declarações ou falsidade documental ou as de outra natureza, 

ocorridas no decorrer do processo, ainda que verificada posteriormente, implicará na 

reprovação do candidato no processo e na aplicação das devidas sanções legais. 

12.6 Perderá direito à concessão da bolsa o/a estudante que solicitar seu desligamento, 

abandonar o curso ou trancar matrícula.  

12.7 A concessão objeto do presente instrumento não gera vínculo empregatício de 

qualquer natureza ou relação de trabalho com a UNEB. 

12.8 Em caso de não cumprimento das funções inerentes a esta seleção bem como 

outras ocorrências julgadas inadequadas pela coordenação da Revista, o bolsista terá 

a sua bolsa cancelada. 

12.9 Caso haja desistência por parte de candidato(a) classificado(a), a vaga será 

preenchida pelo(a) próximo(a) candidato(a), seguindo a ordem de classificação. 

12.10 Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção. 

 

 
Salvador, 22 de julho de 2022.  

 

 

Aline Silva Gomes 

Presidente da Comissão Editorial da Revista Tabuleiro de Letras  

Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens 
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ANEXO I 
 

MODELO DA CARTA DE INTENÇÃO 
 

 

   Eu,   , 

brasileiro(a), portador(a) do RG: , matrícula:  ,  

aluno(a) regular matriculado(a) no curso 

_______________________________________________, no Departamento de Ciências 

Humanas I, da Universidade do Estado da Bahia, tenho interesse em integrar a equipe da 

Revista Tabuleiro de Letras na condição de bolsista, e apresento abaixo a justificativa de 

meu interesse pelo processo seletivo. 

 

Obs.: Carta de intenção (máximo 20 linhas, fonte Times New Roman, tamanho 12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assinatura do/a candidato/a 
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ANEXO II 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO / CLASSIFICAÇÃO DOS CANDITATOS 

 
 

Candidato(a):   

 Curso:   

Departamento/Unidade Acadêmica:     
 

 
 

CRITÉRIOS 

 

INDICADOR 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA 

 
 

1. 

ENTREVISTA 

Clareza na exposição dos argumentos 
1,0  

 

Justificativa do interesse pela Revista TL 

1,0  

Trajetória acadêmica 
1,0  

Disponibilidade para atuar na Revista TL 0,5  

SUBTOTAL 
(máximo 3,5) 

 

 

2. 

CARTA DE 

INTENÇÃO 

Objetividade e clareza na apresentação da 
justificativa 

1,0  

Exposição de motivos adequados aos 

parâmetros da Revista 

1,5  

Fluência na linguagem 1,0  

SUBTOTAL 
(máximo 3,5) 

 

3. 
HISTÓRICO 
ESCOLAR 

6 a 7,9 1,0 
3,0 

 

8 a 8,9 2,0 

9 a 10 3,0 

SUBTOTAL 
(máximo 3,0) 

 

PONTUAÇÃO TOTAL 
10  
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ANEXO III  

 
 FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 

RECURSO CONTRA RESULTADO RELATIVO À CHAMADA Nº ............................., 

PARA REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAÇÃO NA REVISTA 

TABULEIRO DE LETRAS, realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Estudo de 

Linguagens da Universidade do Estado da Bahia – UNEB – Campus I.  

 

Eu, ............................................................................................, portador do documento de 

identidade nº................., apresento recurso ao Programa de Pós-Graduação em Estudo de 

Linguagens contra resultado da etapa ........................... (especificar a etapa ou atividade) da 

CHAMADA Nº ............................., PARA REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

PARA ATUAÇÃO NA REVISTA TABULEIRO DE LETRAS.  

A decisão objeto de contestação é.................................................................................... 

(explicitar a decisão que está contestando).  

 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

  

 

 

Salvador, ...... de ...................... de 2022. 

 

 

.................................................... 

Nome legível do(a) candidato(a) 

 

 

................................................... 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

 

 

 

 


