Prorrogação - Edital do Programa de
Bolsas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Bolsas Aperfeiçoamento Benefício – março
Editora da UFRGS/2022
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.
1. 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 31/01/2023, 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.
2. Público: Estudantes de graduação regularmente matriculados nos cursos de:
Arquivologia; Biblioteconomia; Comunicação; Letras; ou Museologia.
Incentivamos a participação de alunos dos semestres iniciais.
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:
 Entrevista online
5. 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.
6. Vagas disponíveis:
VAGAS
Uma vaga – turno: manhã
Uma vaga – turno: tarde

SUPLENTES
Até 3 suplentes
Até 3 suplentes

7. Pré-requisitos e interesses:
 Comprometimento e pró atividade;
 Conhecimentos de informática e base de dados;
 Disponibilidade para início imediato e presencial.
8. Inscrição: enviar currículo para bolsa-editora@ufrgs.br com título “Inscrição bolsa
PRAE março” informando nome completo, número de cartão UFRGS, curso e turno
disponível.
9. Prazos:
 Inscrições por e-mail: até 30/04/2022
 Divulgação dos resultados: 06/05/2022
Porto Alegre, 18 de abril de 2022
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