Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis
Bolsas Aperfeiçoamento Agosto
Biblioteca Central – 2020

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

1 Definição
As vagas de Bolsa Aperfeiçoamento Agosto são disponibilizadas
para utilização em atividades definidas para cada quota e de amplo
acesso. A vigência das vagas é de dezembro de 2020 a junho de
2021.

2 Público
Estudantes de graduação regularmente matriculados.

3 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.

4 Critérios de Seleção
Análise de currículo. Critérios de análise:
- Ser estudante de graduação da UFRGS a partir do segundo (2º)
semestre;
- Cursar preferencialmente cursos dos campi Centro e Saúde;
- Ter experiência com manutenção de hardware e suporte à rede de
dados. (vaga informática na SEC);
- Ter experiência com atendimento ao público em bibliotecas e
conhecimento básico de Excel (vaga informática no DSU);
-Ter experiência anterior em bibliotecas (vagas no DPT);
-Ter experiência com atendimento ao público (vaga DSU).

Candidatos com pendências com o Sistema de Bibliotecas da
UFRGS (débitos ou itens atrasados/extraviados) não serão
selecionados.

5 Critério PRAE
Estudantes com TIM inferior a 50% da TIM de seu curso,
necessitarão entrevista de orientação pedagógica com a PRAE. O
agendamento é feito online, em Assistência Estudantil >> Agenda
Profissionais SAE >> Acompanhamento Pedagógico – Campus
Centro ou campus Vale >> Escolha a agenda do(a) profissional.
Serão cadastrados nas vagas após a entrevista.

6 Vagas disponíveis
Ver o quadro no Anexo.
Para as vagas de INFORMÁTICA serão selecionados dois (2)
estudantes e quatro (4) suplentes.
Para as vagas no DPT serão selecionados dois (2) estudantes e
quatro (4) suplentes.
Para a vaga de atendimento no DSU serão selecionados um (1)
estudante e dois (2) suplentes.

7 Forma de inscrição
Enviar e-mail com currículo para bcentral@bc.ufrgs.br com título
“Inscrição bolsa AP” e identificação do setor pretendido
(INFORMÁTICA NA SEC, DPT, ATENDIMENTO NO DSU ou
INFORMÁTICA NO DSU). Informar nome completo, número de
cartão UFRGS, currículo e nome/código e setor da vaga pretendida,
conforme quadro em Anexo.

8 Prazos
Inscrições por e-mail: 01/12/2020 a 03/12/2020.
Divulgação dos resultados: 04/12/2020.

9 Local de divulgação dos resultados
No site www.ufrgs.br/bibliotecacentral.
No site http://www.ufrgs.br/prae
Porto Alegre, 1 de dezembro de 2020.

___________________________
Letícia Strehl
Diretora da Biblioteca Central

Documento assinado armazenado na Biblioteca

ANEXO
Relação de vagas disponíveis para a Biblioteca Central
Servidores Responsáveis pelas Bolsas da PRAE: Thiago
Pinheiro Machado Kern (DPT), Priscila Saraiva Jacobsen (DSU)
Ramal: 3308-3065
E-mail: bcentral@bc.ufrgs.br
BAPAgosto: Cota de amplo
acesso (alunos beneficiários e
alunos não beneficiários)
BAPBMarço: Cota para alunos

Tipo de Bolsa

Setor

Atividades

Bolsa Aperfeiçoamento
Agosto – BAPAgosto:
término em 30/06/2021

DPT – Biblioteca
Central da UFRGS

Apoio às rotinas de
armazenamento e
organização de
documentos eletrônicos.

Tipo de Bolsa

Setor

Atividades

Bolsa Aperfeiçoamento
Agosto – BAPAgosto:
término em 30/06/2020

DPT – Biblioteca
Central da UFRGS

Apoio às rotinas de
armazenamento e
organização de
documentos eletrônicos.

Tipo de Bolsa

Setor

Atividades

Bolsa de Informática –
BAPAgosto: término
em 30/06/2021

Informática DSU –
Departamento de
Serviços aos Usuários

Produção de materiais
impressos e digitais,
que utilizam o conceito
de design. Criação de
identidade visual.
Ilustração. Suporte a
rede de dados. Apoio a
microinformática.
Conhecimento em
Adobe Illustrator e
Photoshop.

Tipo de Bolsa

Setor

Atividades

Bolsa de Informática –
BAPAgosto: término
em 30/06/2021

Informática na SEC –
Secretaria

Suporte à rede de
dados, apoio à
microinformática,
manutenção e
laboratórios de ensino

