Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Gabinete do Reitor
Comissão Permanente de Seleção

Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da PróReitoria de Assuntos Estudantis, por intermédio da COPERSE,
torna público o presente Edital e convoca interessados a
inscreverem-se nos termos aqui estabelecidos.

Definição

As vagas de Bolsa Aperfeiçoamento Agosto e de Bolsa
Aperfeiçoamento Benefício Agosto são disponibilizadas às
Unidades Acadêmicas e Administrativas da Universidade para
utilização em atividades definidas para cada quota. A vigência das
vagas é de seis meses, de setembro/2017 a fevereiro/2018.
As vagas Bolsa Aperfeiçoamento Benefício Agosto são de
acesso exclusivo a estudantes com Benefícios PRAE vigentes.
As vagas Bolsa Aperfeiçoamento Agosto são de amplo
acesso.
Público

Estudantes de graduação regularmente matriculados.
Objetivo

O desenvolvimento de capacidades de estudantes de graduação,
complementando a formação acadêmica em atividades
desenvolvidas em setores da universidade, vinculadas à área de
formação ou de interesse do estudante.
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Descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista:
- Atendimento aos candidatos do CV 2018, durante o período de
Solicitação de Benefícios; durante o período de Inscrição e
atendimento até o término do Concurso.
- Organização, preparo e controle do Material Administrativo que
será utilizado durante a execução do CV 2018;
- Entrega do Material para os locais de aplicação do CV 2018, nos
dias de provas.
- Organização de todo o material que retorna dos locais de
aplicação após os dias de prova.
- Desempenhar atividades relacionadas à execução de demais
Processos Seletivos organizados pela COPERSE.
- Demais atividades de Secretaria.

Critérios de Seleção
Critérios da Unidade

Análise de currículo e entrevista individual a fim de selecionar o
candidato que melhor se enquadrará nos critérios divulgados e nas
peculiaridades das atividades a serem desenvolvidas.
Espera-se dos candidatos: Pró-Atividade; comprometimento com
horário e com as atividades; cumprimento das instruções recebidas.

Critério PRAE

Estudante com TIM inferior a 50°/o da TIM de seu curso de
graduação deverá agendar entrevista de orientação pedagógica
através do telefone 3308 3240.
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Vagas disponíveis
Ver Anexo.
Para cada vaga será selecionado um estudante e 02 suplentes.

Forma de inscrição
Enviar e-mail para marciameira@coperse.ufrgs.br com título
"Inscrição bolsista CV 2018", informar: nome completo, número de
cartão UFRGS, n° de telefone para contato e anexar currículo.

Prazos
Inscrições por e-mail: de 03/08/2017 a 11/08/2017
Análise dos currículos e entrevistas: 14/08/2017 a 23/11/2017
Divulgação dos resultados: 28/08/2017
Local de divulgação dos resultados
No site www.ufrgs.br/coperse/bolsa-auxilio/resultado-seleção
No site http://www.ufrgs.br/prae/bolsas-auxilios/bolsas/editais
Porto Alegre, 01 de agosto de 2017.
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Relação de Vagas disponíveis para a
COPERSE
01 Vaga para o turno da manhã e 01 Vaga para o turno da tarde

Tipo de Bolsa

Setor

Atividades

Bolsa Aperfeiçoamento
Agosto - BAPAgosto

Secretaria Térrea da
COPERSE

- Atendimento aos candidatos do CV
2018, durante o período de
Solicitação de Benefícios; durante o
período de Inscrição e atendimento
até o término do Concurso.
- Organização, preparo e controle do
Material Administrativo que será
utilizado durante a execução do CV
2018;
- Entrega do Material para os locais
de aplicação do CV 2018, nos dias
de provas.
- Organização de todo o material
que retorna dos locais de
aplicação após os dias de prova.
- Desempenhar atividades
relacionadas à execução de
demais Processos Seletivos
organizados pela COPERSE.
- Demais atividades de Secretaria.

Unidade: COPERSE - Comissão Permanente de Seleção
Servidor Responsável pelas Bolsas da PRAE: Márcia da Costa Meira
Ramal: 5978
E-mail: marciameira@coperse.ufrgs.br e coperse@coperse.ufrgs.br

