Edital Bolsa FAURGS – Apoio à Educação & Realidade
A Revista Educação & Realidade da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul torna
público o presente Edital e convoca os interessados a se inscreverem nos termos aqui estabelecidos.
Definição
A vaga para Bolsa de apoio às atividades de Educação & Realidade é disponibilizada pelo projeto Educação &
Realidade. O prazo da bolsa é de 3 meses.
A vaga para Bolsa de apoio às atividades de Educação & Realidade é de acesso exclusivo a estudantes de pósgraduação da UFRGS com carga horária semanal de 10h. O valor da bolsa é de R$ 700,00 mensais. A bolsa será
paga pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS). Caberá ao bolsista
selecionado providenciar a documentação necessária para a implantação da Bolsa junto à FAURGS: cópias de RG e
CPF, comprovante de residência, comprovante de matrícula, comprovante bancário.
Público e Critérios
Estudantes de pós-graduação, que possuam experiência com processo editorial de revistas na área da educação.
Vagas disponíveis
1 vaga.
Atividades do bolsista
1. Manutenção do sistema SEER;
2. Cadastramento de pareceristas no SEER;
3. Organização de documentos e arquivos;
4. Contato com autores e pareceristas;
5. Outras atividades administrativas relacionadas à revista.
Forma de inscrição e seleção
Envio de currículo para o e-mail educreal@ufrgs.br com o título: Inscrição Bolsa Apoio Educação & Realidade.
A primeira etapa consiste em análise de currículo e, a segunda, em convocação para entrevista dos pré-selecionados.
Prazos
Inscrições por e-mail: de 31/07/2018 até 02/08/2018 às 12 horas.
Análise de Currículo/Entrevistas: 03/08/2018 a 06/08/2018
Divulgação dos resultados: 07/08/2018
Início das Atividades da Bolsa
Em data a ser definida de acordo com os trâmites internos de inclusão de bolsistas em projeto FAURGS.
Horário de expediente: a combinar com a coordenação da revista.
Obs: Alunos só poderão iniciar as atividades após as vias dos Termos de Compromisso (TC) estarem
assinadas.
Local de divulgação dos resultados
No site: https://www.ufrgs.br/faced/editais-de-selecao-de-bolsas-e-monitorias/
Porto Alegre, 31 de julho de 2018.
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