
 

  
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

ENGENHARIA HÍDRICA 

 

 

EDITAL Nº 001/2016  

  

A Coordenação do curso de Engenharia Hídrica da Universidade Federal de Pelotas 

torna público que estarão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas, o qual tem por 

objetivo, além de oferecer aos acadêmicos a oportunidade de colaborarem com o Curso de 

Engenharia Hídrica, oportunizar a iniciação ao trabalho técnico aos discentes de graduação na 

UFPel. 
  

01. INSCRIÇÕES: As inscrições dos candidatos serão realizadas diretamente na secretaria 

do curso (Sala 125 – Campus Porto), no período de 23 a 25 de agosto. 

Para realizar a inscrição o candidato deve apresentar a ficha de inscrição (anexo 1 deste 

edital) preenchida, histórico escolar atual e atestado de matrícula 2016/1.  
  

02. SELEÇÃO: Será feita a seleção com os candidatos no dia 26 de agosto. O horário da 

entrevista será publicado no mural da Engenharia Hídrica e encaminhado via e-mail aos 

candidatos. 

  

03. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO:  

 Para participar do Programa de Bolsas Acadêmicas, o acadêmico deverá:  

- Estar regularmente matriculado e frequentando curso de Graduação na UFPel; 

- Não ter outras modalidades de bolsa, exceto aquelas vinculadas à Pró- Reitoria de  

Assistência Estudantil – PRAE;   

- Ter no mínimo três aprovações no semestre anterior ao ingresso na modalidade;   

- Ter desempenho acadêmico compatível com a função que se propõe a exercer e com 

tarefas relacionadas às bolsas de graduação;   

- Ter disponibilidade de vinte horas semanais para o exercício das tarefas pertinentes à 

concessão da bolsa.   

- Ter conhecimentos instalação/manutenção de sistemas operacionais e manutenção de 

computadores; 



 

  
 

 

- Ter conhecimentos de criação de website em ambiente wordpress, domínio com 

planilhas eletrônicas e noções de programação; 

 

04. PROCESSO DE SELEÇÃO: a seleção dos candidatos será nas dependências do curso 

de Engenharia Hídrica, por Comissão de Seleção constituída para este fim. Os critérios de 

seleção incluem histórico escolar, avaliação de conhecimento e avaliação de perfil.   

 

05. DURAÇÃO DAS BOLSAS: As bolsas serão concedidas no período de setembro a 

dezembro de 2016.  

  

06. VALOR DAS BOLSAS: R$ 400,00 (quatrocentos reais).  

  

07. CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais, totalizando 80 horas mensais.  

  

08. NÚMERO TOTAL DE BOLSAS: 01 

  

09. O resultado da seleção será divulgado dia 26 de agosto de 2016 no mural do curso de 

Engenharia Hídrica.  

10. O candidato selecionado deverá entregar na Secretaria do Curso de Engenharia Hídrica 

(Rua Gomes Carneiro, 01 – Sala 125 – Campus Porto) os seguintes documentos no dia 29 

de agosto das 8h às 12h. 

- Cópia do CPF;  

- Somente conta corrente do próprio aluno, não serve conta de terceiros, conjunta ou 

conta poupança.  

  

Pelotas, 22 de agosto de 2016 

 

 

Mauricio Daí Prá 

Coordenador do curso de Engenharia Hídrica 

Centro de Desenvolvimento Tecnológico  


