Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
EDITAL Nº 02/2022 – PRAE/CPD
Bolsas Aperfeiçoamento Março e Aperfeiçoamento Benefício Março - Centro de
Processamento de Dados – 2022
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis, por intermédio do Centro de Processamento de Dados, torna público o presente
Edital e convoca os interessados a inscreverem-se nos termos aqui estabelecidos.
Definição
As vagas de Bolsa Aperfeiçoamento Março e 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 de onze meses, de Março/2022 a
Janeiro/2023.
As vagas Bolsa Aperfeiçoamento Benefício Março são de acesso exclusivo a
estudantes com Benefícios PRAE vigentes.
As vagas Bolsa Aperfeiçoamento Março 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.
Critérios de Seleção
Critérios do Centro de Processamento de Dados
1. Seleção de currículos de acordo com as atividades previstas para vaga.
2. Entrevistas Virtuais
Critério PRAE
Estudante com TIM inferior a 50% da TIM de seu curso de graduação deverá agendar
entrevista de orientação pedagógica, após ser selecionado para a vaga da Bolsa, através do
telefone 3308-3076, 3308-3240 ou através do e-mail bolsaprae@prae.ufrgs.br.
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Vagas disponíveis
Para cada vaga será selecionado um estudante e até 02 suplentes, conforme a
demanda de interessados.
O Quadro abaixo ilustra as vagas disponíveis.
Tipo de Bolsa

Setor

Atividades

Vagas

Bolsa
Aperfeiçoamento
Março

Central de Atendimento

Atendimento ao Público interno e externo;
Conhecimento básico de informática;
Noções básicas de software e hardware.

03

Bolsa
Aperfeiçoamento
Março

Departamento de
Infraestrutura de TI

Atendimento ao Público interno e externo;
Agendamento das atividades e digitação
de documentos.

01

Quadro de Vagas
Forma de inscrição
Enviar e-mail para setorpessoal@cpd.ufrgs.br com título “Inscrição Bolsa
Aperfeiçoamento e o Setor da vaga pretendida”, conforme quadro de vaga, informar nome
completo, número de cartão UFRGS e anexar o currículo para seleção e entrevista.
Prazos
Inscrições por e-mail: de 19 de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2022
Entrevistas: de 26 a 27 de janeiro de 2022
O horário e a plataforma de acesso a entrevista será comunicado através de e-mail.
Divulgação dos resultados a partir de: 31 de janeiro de 2022
Local de divulgação dos resultados: No site http://www.ufrgs.br/cpd.
Porto Alegre, 18 de Janeiro de 2022.

Valter Roesler
Diretor do CPD/UFRGS
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