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Porto Alegre, 14 de dezembro de 2017.

Processo Seletivo Bolsista 25/2017 - Equipe Teleducação
O TelessaúdeRS-UFRGS está com processo seletivo aberto para bolsista na Equipe de
Teleducação.
Interessados deverão preencher o Requerimento de Inscrição disponível no site do
TelessaúdeRS-UFRGS
(www.telessauders.ufrgs.br)
e
enviar
para
o
e-mail
selecao@telessauders.ufrgs.br até dia 21/12/2017, colocando no assunto Processo Seletivo Bolsista
25/2017-Teleducação.
Informações ligar 51 3308-2098 / 3308-2093 / 3333-7025 (08h30min às 12h e das 14h às 17h).
1. DADOS DA VAGA
Cargo
Bolsista Equipe Teleducação

Nº de vagas
01+CR

Turno
À
combinar

Carga Horária
20h/semanais

Valor da Bolsa
R$650,00

2. PRÉ-REQUISITOS






Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação (ter 2 ou mais anos para concluir o
curso) ou pós-graduação;
Conhecimentos avançados do Pacote Office, especialmente Excel;
Experiência com ambiente virtual de aprendizagem, preferencialmente Moodle;
Não possuir outra bolsa via FAURGS
A Faurgs não possui convênio de bolsa com as seguintes
instituições:



UNIRITTER



FAPA



UNISINOS



UNIASSELVI



SENAC



Somente candidatos que atenderem aos pré-requisitos serão
convocados para entrevista presencial;



Os candidatos serão informados via e-mail data e horário da entrevista.

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA






Atuar no apoio pedagógico dos cursos a distância e demais atividades através de contatos
telefônicos e e-mails;
Auxiliar na elaboração e organização de planilhas;
Auxiliar na edição e envio de certificados;
Auxiliar no preenchimento de indicadores relacionados a teleducação;
Participação de reuniões e oficinas e atividades de educação permanentes relativas ao projeto.

4. CADASTRO DE RESERVA
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Os candidatos aprovados para lista de cadastro de reserva serão chamados conforme a necessidade
do projeto, para preencherem vagas que vierem a surgir, se necessário, com carga horária e valor de
bolsa, diferentes do publicado neste processo seletivo.
5. CRONOGRAMA





Inscrições via e-mail: de 14 a 21 de dezembro de 2017
Entrevistas: À definir
Divulgação do resultado no site do TelessaúdeRS-UFRGS: À definir

