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

Bolsas Aperfeiçoamento Benefício Março 2019 – Arquivo de
Memórias/Faced– 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 Aperfeiçoamento Benefício março 2019 são
disponibilizadas às Unidades Acadêmicas e Administrativas da
Universidade para utilização em atividades definidas para cada
quota.

As vagas Bolsa Aperfeiçoamento Benefício Março são de acesso
exclusivo a estudantes com Benefícios PRAE vigentes. A carga
horária é de 16h semanais e o valor da bolsa é de R$ 400,00
mensais.

Público
Estudantes de graduação regularmente matriculados com Benefício
PRAE.

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 da Unidade
Ser estudante preferencialmente dos Cursos de Pedagogia e História

Ter disponibilidade para a bolsa no turno da tarde.

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
1 VAGA
Para cada vaga será selecionado um estudante titular e suplentes.

Forma de inscrição
Enviar email com currículo em anexo para a vaga pretendida
(Anexo 1) com título “Inscrição bolsa AP”, informar: nome
completo, número de cartão UFRGS e nome/código da vaga
pretendida. A primeira etapa consiste em análise de currículo e a
segunda, em convocação para entrevista dos pré-selecionados (a
ser enviada pelo setor responsável).

Prazos
Inscrições por e-mail: de 12/03/2019 a 22/03/2019 Currículo por
email: almeida.doris@gmail.com
Análise de Currículo/Entrevistas: 25/03/2019 -13h30 – Sala 610 –
Faculdade de Educação
Os selecionados para a entrevista serão comunicados por e-mail.
Divulgação dos resultados: 26/03/2019

Início das Atividades da Bolsa
Abril de 2019

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-bolsas-emonitorias/
No site http://www.ufrgs.br/prae/bolsas-auxilios/bolsas/editais-debolsas

Porto Alegre, 12 de março de 2019.

ANEXO 1

Relação de vagas disponíveis para a Faculdade de
Educação
Unidade: FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Tipo de Bolsa
Bolsa
Aperfeiçoamento

Setor
Responsável

Atividades

Nº
vagas

Auxiliar em atividades

Projeto
administrativas e na
Memória Faced

organização, bem
como higienização e
catalogação de
documentos, pesquisa
nos diferentes acervos,
disponibilidade para
trabalhar com
entrevistas, por meio
da História Oral e
interesse em conhecer
o campo de estudos da
História da Educação.

de Email para inscrição
almeida.doris@gmail.com

1
memoriafaced@ufrgs.br
A/c Doris Almeida

