Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Bolsas Aperfeiçoamento Benefício Março – Editora da UFRGS – 2019

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis, por intermédio da Editora da UFRGS, torna público o presente Edital e convoca
interessados a inscreverem-se nos termos aqui estabelecidos.
Definição
As vagas de Bolsa Aperfeiçoamento Benefício Março são disponibilizadas às Unidades
Acadêmicas e Administrativas da Universidade para utilização em atividades definidas para
cada quota. A vigência das vagas é até 31/01/2020, podendo ser cancelada antes por
interesse de uma das partes.
As vagas Bolsa Aperfeiçoamento Benefício Março são de acesso exclusivo a
estudantes com Benefícios PRAE vigentes.
Público
Estudantes de graduação regularmente matriculados nos cursos de Biblioteconomia,
Arquivologia ou Museologia
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.
Critérios de Seleção
Entrevista.
Critérios a serem avaliados na entrevista:
- estar cursando Biblioteconomia, Arquivologia ou Museologia
- interesse em atuar na área editorial;
- interesse nas rotinas de centros de documentação e memória;
- conhecimentos de informática e base de dados;
- disponibilidade para início imediato.

Critério PRAE
Estudante com TIM inferior a 50% da TIM de seu curso de graduação deverá agendar
entrevista de orientação pedagógica através do telefone 3308 3240.

Vagas disponíveis
2 vagas (ver Anexo). Serão selecionados 4 suplentes para cada vaga.

Forma de inscrição
Enviar email para 00007788@ufrgs.br com título “Inscrição bolsa PRAE março” informando
nome completo, número de cartão UFRGS e nome da vaga pretendida, conforme quadro em
Anexo.
Prazos
Inscrições por e-mail: de 18/03/2019 a 25/03/2019
Período de entrevistas: de 18/03/2019 a 27/03/2019
Divulgação dos resultados: 29/03/2019
Local de divulgação dos resultados
No site http://www.ufrgs.br/prae/bolsas-auxilios/bolsas/editais

Porto Alegre, 18 de março de 2019

___________________________
Alex Niche Teixeira
Diretor

ANEXO
Relação de vagas disponíveis para a Editora da UFRGS

Tipo de Bolsa

Bolsa
Aperfeiçoamento
Benefício Março
(BAPBMarço)

Nº de vagas
disponíveis

02
+
(08 suplentes)

Setor
Secretaria da
Editora da
UFRGS –
Reserva
Técnica
Turno: Manhã
ou Tarde

Atividades








Atividades em base de dados;
Digitalização de documentos;
Organização de acervos
documentais;
Classificação de documentos;
Conservação do acervo
documental;
Projetos memória da Editora;
Suporte a bibliotecária responsável
pela Reserva Técnica da Editora.

