UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
EDITAL Nº 01, DE 10 DE MAIO DE 2019
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO (IAP-562)

A coordenação do Projeto de Extensão Winter School on the Global South (IAP-562) torna
pública a abertura de inscrições para o processo seletivo para a função de bolsista de
extensão para atuação na equipe do curso ofertado no âmbito do Departamento de
Economia e Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Econômicas, atendendo à
necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme segue:

1. DAS VAGAS
1.1. Duas (2) vagas.
1.2. Os candidatos não selecionados serão ordenados e poderão ser chamados em caso
de desistência dos dois primeiros classificados.

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS
2.1. Ser discente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2.2. Fluência oral e escrita na língua inglesa.
2.3. Disponibilidade de 20 horas semanais.
2.4. Disponibilidade para início das atividades em 03 de junho de 2019.
2.5. Interesse no processo de internacionalização da FCE e no contato com alunos e
universidades estrangeiras.
2.6. Experiência prévia em organização de eventos não é essencial, mas será
considerado um diferencial.

3. DA FUNÇÃO
3.1. A função principal dos bolsistas selecionados será a comunicação com
participantes e professores no período de preparação da Winter School on the
Global South, que ocorrerá entre os dias 02-06 de setembro de 2019.
Atividades a serem desenvolvidas:
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 Apoio para manutenção das plataformas digitais (Facebook, Instagram,
Twitter).
 Apoio para controle dos e-mails em geral.
 Apoio para contato com palestrantes e organização das questões
logísticas da vinda deles.
 Apoio para o registro dos alunos selecionados, principalmente dos
alunos internacionais e de fora de Porto Alegre, para ajudar com questões
referentes a controle de pagamento das inscrições, dúvidas logísticas, etc.
 Apoio para fazer o pareamento dos alunos que vão participar do
programa de acomodação solidária (verificar as condições de acomodação
dos alunos que vão hospedar os demais, responder questionamentos dos
alunos, etc.).
 Apoio nos dias do evento.
3.2. Número de horas semanais dedicadas à bolsa: 20 horas semanais.
3.3. Local das atividades: Flexível. O bolsista participará de reuniões semanais na
Faculdade de Ciências Econômicas, Av. João Pessoa, 52, 2º andar, sala 23. Outras
atividades podem ser realizadas no local de preferência do bolsista.

4. DA REMUNERAÇÃO
4.1. A remuneração é realizada por meio de bolsa, paga diretamente pela fundação que
administra os recursos descentralizados do projeto. O valor mensal é de R$400,00
(quatrocentos reais).

5. DA ATUAÇÃO
5.1. O período de atuação será de até seis meses, com início previsto para 03/06/2019.

6. DA INSCRIÇÃO
6.1. A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente, através do e-mail
winterschoolfce@ufrgs.br e deverá conter os seguintes documentos (salvos em formato
PDF):
 Comprovante de vínculo como discente da UFRGS;
 Currículo (máximo 2 páginas);
 Parágrafo de motivação, escrito em inglês (máximo 500 palavras).
6.2. Período de inscrição: de 10 de maio de 2019 até 17 de maio de 2019.
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7. DA SELEÇÃO
7.1. A primeira etapa do processo seletivo ocorrerá via análise documental.
7.2. Os candidatos selecionados na primeira etapa serão comunicados até o dia 21/05 e
convidados para participar da segunda etapa do processo seletivo, que consistirá em
entrevista presencial em inglês e teste escrito em inglês, a ser realizado entre os dias 22/05
e 24/05.
7.3. A ordenação dos candidatos será resultado da pontuação atribuída a cada um deles a
partir da soma dos pontos vinculados aos requisitos indicados a seguir:
REQUISITOS

PONTUAÇÃO
Até 3 pontos
Até 6 pontos
Até 1 ponto

Currículo
Fluência em inglês
Interesse no projeto

7.4. A pontuação atribuída a cada candidato estará dentro de uma escala de 0 (zero) a 10
(dez) pontos.

8. DO RESULTADO
8.1. O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 31 de maio de 2019, na
página da Faculdade de Ciências Econômicas www.ufrgs.br/fce.
8.2. Os dois primeiros colocados ocuparão as vagas de bolsistas do projeto de extensão
Winter School on the Global South. Os demais candidatos serão considerados suplentes,
podendo ser chamados em caso de desistência do primeiro colocado.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Os casos omissos serão tratados pela coordenação do projeto.

Porto Alegre, 10 de maio de 2019.

Silvia Ferabolli e Luiza Peruffo
Coordenação Winter School on the Global South
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