Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis

Bolsa de Informática – Faculdade de Educação – 2019

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

Definição

As vagas de Bolsa de Informática são disponibilizadas às
Unidades Acadêmicas e Administrativas da Universidade para
utilização em atividades definidas para cada quota. A vigência das
vagas é de doze meses, de abril/2019 a março/2020.
As vagas Bolsa de Informática são de amplo acesso e a
carga horária é de 20h semanais e o valor da bolsa é de R$ 530,00
mensais.

Público

Estudantes de graduação regularmente matriculados.

Objetivo

Desenvolvimento de capacidades na área de Tecnologia da
Informação.

Critérios de Seleção
Critérios da Unidade

1) Envio de currículo para o email da vaga pretendida para
análise
2) Convocação para entrevista dos pré-selecionados;
3) Aplacação de simulado de conhecimentos de informática

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.

Vagas disponíveis
2 vagas
Para cada vaga será selecionado um estudante e suplentes.

Forma de inscrição
Enviar email para flavio.pretto@ufrgs.br ou liesfaced@ufrgs.br
com título “Inscrição bolsa de Informática”, informar Nome
completo, número de cartão UFRGS e nome da vaga pretendida,
conforme quadro em Anexo.

Prazos
Inscrições
por
e-mail: de 13/03/2019 até
(flavio.pretto@ufrgs.br ou liesfaced@ufrgs.br)

31/03/2019

Análise de Currículo/Entrevistas: 01/04/2019 a 19/04/2019
Aplicação de provas: 22/04/2019 a 24/04/2019

Divulgação dos resultados: 29/04/2019 até às 18h.
Início das Atividades da Bolsa
Em Maio de 2019.
Data e Horário: a combinar com o setor responsável.
Obs: Alunos só poderão iniciar as atividades após todas 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-monitoria
No site http://www.ufrgs.br/prae/bolsas-auxilios/bolsas/editais-debolsas

Porto Alegre, 12 de março de 2019.

ANEXO
Relação de vagas disponíveis para a Faculdade de
Educação
Tipo de Bolsa
Bolsa
Informática

Setor
Responsável
de

Atividades

Realizar instalação de
Laboratório
de
Sistema
Operacional
Informática
de
Windows (Vista, 7, 8 e
Ensino Superior
10) e Linux (Ubuntu e
(LIES)
Fedora).
Instalar
e
configurar impressoras em
rede local. Diagnosticar
problemas de informática e
propor
soluções.
Ter
noções quanto as práticas
de
uso
seguro
de
computadores e softwares
(antivírus,
criação
de
perfis
de
usuários,
licenças).

Nº de Email para inscrição
vagas
2

flavio.pretto@ufrgs.br
Flávio Pretto

