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Bolsas de Desenvolvimento Institucional – 2019/1
Programa de Pós-Graduação em Educação

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pela Pró-Reitoria
de Pós-Graduação (PROPG) e intermédio do Programa de Pós-Graduação
em Educação (PPGEDU), torna público este Edital de Processo Seletivo para
vaga de Bolsa de Desenvolvimento Institucional.
Definição
As vagas de Bolsa de Desenvolvimento Institucional são
disponibilizadas aos Programas de Pós-Graduação (PPGs) e às Unidades
Acadêmicas e Administrativas da Universidade para a utilização em
atividades ligadas à área de informática, bem como para atuar nos sistemas
de controle acadêmico da CAPES e da UFRGS, nas secretarias dos
Programas de Pós-Graduação e nos laboratórios de informática das Unidades
Universitárias, definidas por Decisão da Comissão Especial do CONSUN
para planejamento da aplicação de recursos advindos dos Cursos de
Especialização. A vigência das vagas é de doze meses, a partir do
momento de concessão da bolsa ou, de menos de 12 meses, no caso de a
diplomação do estudante ocorrer antes. Transcorrido o período de
vigência, mantendo-se as condições e requisitos estabelecidos por este
Edital, com a concordância das partes, poderá a bolsa ser renovada por
igual período.
As vagas de Bolsa Desenvolvimento Institucional são de amplo
acesso.
Objetivo
O desenvolvimento de capacidades de alunos de graduação,
complementando a formação acadêmica em atividades desenvolvidas em
setores da Universidade.
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Vagas disponíveis
OCUPAÇÃO IMEDIATA: 01 (uma) VAGA Na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU).
SUPLÊNCIA: 04 (quatro) VAGAS. Os(as) classificados na suplência
ficarão em uma lista de espera podendo ser chamados(as) ao longo do
período da vigência da bolsa, em casos de desistência do titular.
Público-alvo e pré-requisitos
Alunos(as) regulares da UFRGS.
PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS
Estar regularmente matriculado (não pode estar em trancamento):
obrigatório.
Possuir TIM maior ou igual a 50% da TIM do curso: desejável.
Não possuir outra bolsa-trabalho (exceto de estágio não-obrigatório) ou
vínculo empregatício.
Possuir a disponibilidade para atuação na bolsa de segunda à sexta-feira,
das 13h às 17h (20 horas semanais). Preferencialmente estar disponível para
a ocupação nos 12 meses da bolsa.
IMPORTANTE: quem for selecionado deverá possuir conta corrente
individual em qualquer banco.
Perfil: Pontual, pró-ativo(a), responsável, gostar de auxiliar no
atendimento ao público, possuir noções de software, banco de dados,
excel, confecção de mala-direta, uso de e-mails, digitalização de
documentos, arquivamento de documentos, inserção de dados em sistemas
informatizados etc.
Critérios de Seleção
• MAIOR PONTUAÇÃO DO ANEXO I – 5
• ENTREVISTA – 5
Critério de desempate:
• MAIOR TIM
- Os primeiros 06 selecionados, conforme maior pontuação, receberão e-mail
até dia 10/06/2019 para agendamento da entrevista, a ser realizada no dia
11/06/2019.
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A lista com todos os nomes e pontuações será enviada por e-mail, a quem
solicitar, a partir de 11/06/2019.
Forma e Período de inscrições
INSCRIÇÕES VÁLIDAS: e-mails recebidos de 04/06/2019 a 09/06/2019
(cinco dias).
Enviar e-mail para edson.mendes@ufrgs.br com OS ANEXOS:
- formulário anexo a este edital devidamente preenchido
- histórico escolar UFRGS

Divulgação das vagas: https://www.ufrgs.br/bolsas/
Local de divulgação dos resultados
Os resultados serão divulgados: a partir do dia 15/04/2019, no site do
PPGEDU: https://www.ufrgs.br/ppgedu/
Porto Alegre, 04 de junho de 2019.
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
BOLSA PPGEDU
Nome completo:
RG:
E-mail:
Curso UFRGS:
Endereço completo:

CPF:
Telefone:
Cartão UFRGS:

Dados bancários (Banco, Agência, Conta-corrente):

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PONTUAÇÃO PARA ENTREVISTA
Relate brevemente seu nível de Nível
Pontuação: 1
conhecimento em até 4 itens de
básico,
2
informática software/hardware
intermediário
1.
( ) básico
( ) intermediário
2.
( ) básico
( ) intermediário
3.
( ) básico
( ) intermediário
4.
( ) básico
( ) intermediário
Se tiver experiência administrativa/informática, cite as 2 últimas (1 ponto por
experiência)
1.
2.
Total geral pontuação:
Observações:

