Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
INSTITUTO DE LETRAS - BOLSAS PRAE 2019
EDITAL 03/2019 – PRAE – Março
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
por intermédio do Instituto de Letras, torna público o presente Edital e convoca
interessados a inscreverem-se nos termos aqui estabelecidos.

1. Definição
As vagas de Bolsa Aperfeiçoamento são disponibilizadas às Unidades Acadêmicas e
Administrativas da Universidade para utilização em atividades definidas para cada vaga.

2. Público
As vagas Aperfeiçoamento são de acesso universal a estudantes regularmente
matriculados na UFRGS. As vagas Aperfeiçoamento Beneficio são de acesso exclusivo a
estudantes regularmente matriculados na UFRGS com benefícios PRAE vigentes.

3. Objetivo
Oportunizar o desenvolvimento de capacidades aos estudantes de graduação,
complementando sua formação acadêmica em atividades desenvolvidas em setores da
Universidade e vinculadas a área de formação ou de interesse do estudante.

4. Critérios de Seleção
4.1 Critério PRAE
Após ser selecionado para a vaga da bolsa, o estudante com TIM inferior a 50% da TIM
de seu curso de graduação deverá agendar entrevista de orientação pedagógica. O
agendamento deve ser feito pelo telefone 3308-3076, 3308-3240, ou por e-mail
endereçado ao e-mail bolsaprae@prae.ufrgs.br.
4.2 Critérios da Unidade e Vagas disponíveis
* Ver na tabela DESCRIÇÃO DAS VAGAS – BOLSA PRAE

5. Inscrições
Enviar email para bolsasletras@ufrgs.br com histórico escolar anexo.
No corpo do e-mail informar: nome, cartão, e-mail, telefone de contato e curso
matriculado.
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6. Prazos
Inscrições somente pelo e-mail no período de: 11/03/2019 a 22/03/2019.
Seleção: 25/03/2019 a 29/03/2019.
Publicação dos resultados: até 29/03/2019.
Caso o candidato selecionado desista da vaga, comunicar imediatamente pelo e-mail
bolsasletras@ufrgs.br.
O

resultado

será

divulgado:

no

site

http://www.ufrgs.br/letras/

e

no

site

http://www.ufrgs.br/prae/bolsas e enviado para o e-mail do candidato selecionado.

Porto Alegre, 11 de março de 2019.

Sergio de Moura Menuzzi
Diretor do Instituto de Letras

(o original encontra-se assinado na secretaria do Instituto de Letras)
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DESCRIÇÃO DAS VAGAS

Instituto Confúcio
Bolsa Aperfeiçoamento Benefício Março – alunos com benefício PRAE.
PERFIL DO BOLSISTA:
 Planejamento de eventos; atendimento ao público, inclusive por telefone;
comunicação por e-mail, tradução de documentos do inglês para o português e
vice-versa; redação e revisão de documentos; atualização de registros de
informação e acompanhamento de processos, e atividades similares de suporte
ao Instituto Confúcio.
 Nível avançado de inglês.
FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
 Análise de currículo: desempenho acadêmico, atividades profissionais,
experiência como bolsista;
 Entrevista: clareza, conhecimento dos requisitos solicitados, disponibilidade de
horário.
DURAÇÃO DA BOLSA
 De 1º/04/2019 a 31/01/2020.
CARGA HORÁRIA SEMANAL
 16 (dezesseis) horas semanais.
REMUNERAÇÃO
 R$ 400,00 (quatrocentos reais)

