ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES “GRUPO MONTEVIDEO” - AUGM
PROGRAMA ESCALA DE GESTORES E ADMINISTRADORES

CHAMADA 2020
A Associação Universidades Grupo Montevideo – por meio da Secretaria de Relações
Internacionais da UFRGS – informa a abertura de edital para participação no
Programa Escala de Gestores e Administradores.
O Programa Escala de Gestores e Administradores consiste no intercâmbio entre
as universidades que fazem parte da AUGM (Associação Universidades Grupo
Montevideo) com objetivo de fomentar a construção de um espaço acadêmico
regional, de caráter inovador, multiplicador e de integração acadêmica.

BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA
O programa destina-se aos servidores técnicos administrativos das universidades
membros da AUGM que tenham atribuições de direção, planejamento,
coordenação, organização assessoramento e/ou gestão, destinadas a contribuir
para a formulação de políticas e planos de condução e na elaboração e
acompanhamento de programas e projetos nas respectivas instituições; ou que
tenham função de colaboração ou apoio às funções básicas das universidades, ou de
execução, avaliação e supervisão dessas funções
.
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VAGAS
Será destinada pela UFRGS 01 (uma) vaga para servidores técnico-administrativos em
área/setores:
- A vaga é destinada a servidores técnico-administrativos da Administração Central e das
unidades que gerenciam atividades de internacionalização; gestores da mobilidade
estudantil internacional (de Comissões de Graduação, de Comissões de Mobilidade das
unidades (COMOBE), de Núcleos de Relações Internacionais (NURIs) das unidades, ou cursos
que possuem Projetos de dupla titulação com universidades associadas da AUGM, e em
particular a gestores de programas de mobilidade estudantil da Associação de Universidades
do Grupo de Montevidéu.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA

O financiamento das mobilidades estará a cargo das universidades participantes,
de acordo com o seguinte esquema básico:


A universidade de origem assumirá o custo das passagens e gastos referentes
à contratação de seguro saúde para o período que dure a mobilidade
autorizada;



A universidade de destino financiará sua estadia e manutenção, mediante os
sistemas de recepção de visitantes que cada instituição disponha.
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UNIVERSIDADES ELEGÍVEIS E ÁREAS
O servidor deve eleger uma das seguintes universidades na candidatura:

UNIVERSIDADE

DURAÇÃO DAS MOBILIDADES

ÁREAS

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 05 a 07 dias (no mês de
Relações Internacionais.
Argentina
Outubro de 2020)
Relações
Internacionais,
área
de
Comunicação
Universidad Nacional de Cuyo
05 a 07 dias
Institucional, de Assistência
(UNCUyo), Argentina
Estudantil e Gestão de
Pessoas.
Universidad Nacional del Litoral (UNL),
05 dias
Aberto a todas as áreas.
Argentina
Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
05 a 07 dias
A definir.
Argentina
Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), Argentina

05 a 07 dias

Aberto a todas as áreas.

Universidad Nacional del Noroeste de la
07 a 15 dias
Provincia de Buenos Aires (UNNOBA)

Aberto a todas as áreas.

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ),
05 dias
Argentina
Universidad Nacional de San Luis (UNSL),
05 dias
Argentina
Universidad Mayor de San Andrés
5 días úteis
(UMSA), Bolivia
Universidad San francisco Xavier de
Chuquisaca (USFXCh), Bolivia

Relações Internacionais.
A definir.
Áreas de Planejamento,
Gestão e Finanças.

05 dias

A definir.

Universidad Nacional de Itapúa (UNI),
05 dias
Paraguay

A definir.

Universidad de la República (UDELAR),
05 dias
Uruguay

Pessoal,
Planejamento,
Administração Financeira,
Relações
Internacionais,
Bibliotecas.
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PERÍODO DA MOBILIDADE

A duração total de cada mobilidade não deverá ser inferior a 05 dias, nem superior a
quinze dias e ficará a cargo de cada Universidade receptora, de acordo com suas
condições. O período de realização das mobilidades será durante o ano de 2020.

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO


Ser servidor técnico administrativo da universidade;



Ter um contato prévio na universidade de interesse, para programar sua
mobilidade e encaminhar proposta de atividades;



Apresentar a documentação solicitada para participar da presente chamada do
Programa.

DOCUMENTAÇÃO


Formulário de inscrição do Programa, constando proposta de mobilidade e
plano

de

atividades

(disponível

em

http://www.ufrgs.br/relinter/portugues/menugeral/aluno-ufrgs/editais-abertos );


Curriculum Vitae ou Lattes.
PRAZO DE RECEBIMENTO DAS CANDIDATURAS

O prazo para envio da documentação acima descrita para as candidaturas se
encerra no dia 23 de Junho de 2019. Os documentos devem ser enviados por
correio eletrônico para fabiano.aguiar@relinter.ufrgs.br.

Informações adicionais podem ser obtidas no site oficial da AUGM

http://grupomontevideo.org
http://grupomontevideo.org/sitio/escala-gestores-y-administradores/
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